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ெபா�ளடக்கம்
�த்�ைரகள்: 
நன்றிகள்: 
எழி�ைர: 
��ைர:
1) அறி�க்�க் ேகள்விகள் ஏ�-ேநர்காணல் 
�தலாவ� ேகள்வி: நீங்கள் தமிழ்வழிக் கல்வி கற்ற
வராயிற்ேற, எப்ப�
ெமன்ெபா�ள் நி�வன ேநர்காணைல எதிர்ெகாண்�
ர்கள்? 

ேகள்வி 2: ெதாழில் மைறெசயல் என்� ெசால்லக்�
�ய Job Secret பற்றிச் ெசால்�ங்கள். 
ேகள்வி 3: நீங்கள் அயல் நா� ெசன்� வந்�ள்ளீர்க
ேள அைதப்பற்றி ெசால்�ங்கள். நம்
நா� வல்லர� ஆ�ம் வாய்ப்�ள்ளதா? 

ேகள்வி
4: �தியதாய் ��த்தைலவர் ஆகி�ள்ளீர்கள்.பணி 
எப்ப��ள்ள�? 

ேகள்வி 5: ஊதியம் அதிகம் கிைடப்பதற்காக
அ�க்க� நி�வனத்ைத மாற்�ம் ஆட்கைளப் பற்றி
என்ன நிைனக்கிறீர்கள்? 

ேகள்வி 6: ேசாதைனக்� (testing software)

எந்த ெமன்ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்தலாம்? 



ேகள்வி  7: �திதாய் வ�பவர்க�க்� நீங்கள் �ற 

வி�ம்�வ� என்ன? 

2) ஒ� ெசய்தியிைனச் ெசால்வதனால் ஒன்�மில்ைல
- கணினிப் பட்டறி� 

3) ெதால்ைல ெகா�த்த நண்ப�ம், ெதாைலந்�
ேபான கட�ச்ெசால்�ம் �ன்�ைர 
4) நான் ெசால்லட்�மா? 

5) உவத்தல் என்றால் ெகட்ட வார்த்ைதயா? 

6) கணினிச்சிரிப்�கள் 
7) ேவந்த�ம், வீைர�ம் 
8) கணினிச்சிரிப்�கள் 
9) பாரதி �ரட்சிக்கவிஞனா இல்ைல ஆரிய நச்சா? -

நாணயம் 
10) தமிழறிேவாம் 
11) பழெமாழி 

 i) நாையக் கண்டால் கல்ைலக் காேணாம், கல்ைலக்
கண்டால் நாையக் காேணாம் 
 ii) பந்திக்� �ந்� பைடக்�ப் பிந்� - பழெமாழி
விளக்கம் 

12) தமிழில் �திய திரட்�: 

13) யம் சர்வர் (வழங்கி) 
14) வாைக  ��ய  வாமணி  -  எ�த்தாளர்
 வா.மணிகண்ட�டன்  ஒ� ேநர்காணல் 
அறக்கட்டைள எண்ணம் எப்ப� வந்த�? 

“நிசப்தம் அறக்கட்டைளக்� ெவள்ள நிவாரண நிதி
அ�ப� இலகரங்கள் வந்தி�க்ேக. ஆனந்த விகடன்



நம்பிக்ைக மனிதர்கள் வரிைசயில வந்தி�க்கிங்க 

எப்ப� இ�க்� இந்த ேசதி? 

எப்ப� எ��கிறீர்கள்? 

எ�த்தின் எதிர்காலம் எப்ப�? 

தமிழ் கம்ப்�ட்டர் ேபான்ற ெதாழிற்�ட்ப இதழ்கள்
ப�ப்ப�ண்டா? 

�ல் ஆசிரியர் அறி�க உைர 
�லாசிரியரின் பிற �ல்கள்: 
 



�த்�ைரகள்:

 

இந்�லான� என்ைனத் தமிழ் பால் ஈர்க்கச்ெசய்ய 

தமிழ்ப்பால் ெகா�த்த
மைறந்த ஐயா ஆண்�யப்பன் அவர்க�க்�க்

காணிக்ைக.



நன்றிகள்:
 

 

எல்லாம் வல்ல இைறவ�க்�ம், தமி�க்�ம் �தல் நன்றிகள்.   எழி�ைர
சிறப்பாக�ம், அட்ைடப்படம் வண்ணமயமாக�ம் அைமத்�க் ெகா�த்த
அ�ைமத்தம்பிமீ. ேவல். பிரசன்னாவிற்� சிறப்� நன்றிகள். என�
கட்�ைரகள் ஏற்கனேவ ெவளிவந்த தமிழ் கம்ப்�ட்டர் பதிப்பகத்தா�க்�ம்,
வைலப்பதி�தந்த ��ள் நி�வனத்திற்�ம் ைக�ப்பிய நன்றிகள்.

விைலயில்லா தமிழ் பி�எஃப் (FreeTamilEbooks) த�ம் தளத்தா�க்�ம்
உள்ளத்�ப்பள்ளத்� நன்றிகள். இன்�ம் இந்�ல் சிறப்�ற ேநர�யாகேவா,
மைற�கமாகேவா உதவிய அைனத்� உள்ளங்க�க்�ம் ெநஞ்சார்ந்த
நன்றிகள்.

 

அன்�டன்,

உங்களவன், பணியா. பிரசன்னா. எம்.எஸ்.சி, எம்ஃபில்.,

 

 

  



எழி�ைர:
அைனவ�க்�ம் வணக்கம்,
 

அன்�க்�ரிய அண்ணா பணியா. பிரசன்னா அவர்கள் அைனவரிட�ம் நல்ல
�ைறயில் பழ�பவர் மற்�ம் �ய நல்�ள்ளம் ெகாண்டவர் என்ப�
அவ�டனான தனிப்பட்ட சில உைரயாடல்கள் �ல�ம் அவர� ெசயல்பா�கள்
�ல�ம் நான் அறிந்தைவயா�ம். தாய் ெமாழி என்ற வைகயில் அண்ணனின்
தமிழ் பணி இயல்பானேத. ஆனால், அந்த இயல்� இந்நாட்களில் இவர்
ேபான்ற ஒ�சில�க்ேக இ�ப்ப� தான் வ�த்தம். அவ்வைகயில்
அண்ணனின் பணி காலத்தின் ேதைவைய �ர்த்தி ெசய்வதாக உள்ள�
எண்ணி மகிழ்கிேறன்.

 

"�த்�ைரகள்" - இந்�ல் �றித்� சில வரிகள் :

 

கணினித் �ைறயில் அண்ண�க்� சைளக்காத �லைமப் ெபற்ற
அண்ணனின் இளவல் அறி� அண்ணாவின் ேநர்காணல் கணினி
ெமன்ெபா�ள் �ைறயில் நல்நிைலயைடய வி�ம்�ம் மாணவர்க�க்� நல்ல
வழிகாட்டலாக அைம�ம் என்பதில் ஐயமில்ைல.

 

மற்ெறா� ேநர்காணலாக எ�த்தாளர் வா.மணிகண்டன் ஐயாவி�ைடய
எ�த்� பயணம் �றித்� அறிய��கிற�. இங்� �லாசிரியர், எ�த்தாளர்
வா.மணிகண்டைன சிறப்பித்� நற்றமிழ் பா ஒன்� எ�தி�ள்ளார்.
 

எனக்�,  தனிப்பட்ட �ைறயில் அண்ணன் பிரசன்னாவிடம் வியந்�,

பி�த்த� அவர� மர� நைடயிலான நல்ல தமிழ் பாக்கள். �றிப்பாக நிரற்பா,
சீற்றப்பா (இைவ, இந்�லில் இடம்ெபறவில்ைல) �தலிய பல வைககள்
அ�ைமயான�. ேம�ம், இ� அவரின் தமிழ் மீதான காதைல�ம்
தனித்தமிழ் திறத்ைத�ம் காட்�கிற�.

 

"ஒ� ெசய்திையச் ெசால்வதனால் ஒன்�மில்ைல", "ெதால்ைல ெகா�த்த
நண்ப�ம், ெதாைலந்� ேபான கட�ச்ெசால்�ம்", "நான் ெசால்லட்�மா? "

�தலியன வாசகர்களாகிய நம� கடந்த காலத்ைத நிைன�ட்�வதாக
அைம�ம்.
 

"உவத்தல்" �றித்த ஆசிரியரின் பதி� மிக�ம் அ�ைமயான�. பல
ேவைளகளில் நாம் ெசாற்கைள �ரிந்� பயன்ப�த்�வதில்ைல என்பைத



உணர்த்�வ�.. இயற்ைகயில் தீைம என்ேற ஏ�ம் இல்ைல என்ப�
�லனாகிற�. அவ்வாேற, இயற்ைகயாகத் ேதான்றிய ெமாழிகளி�ம் தீய
ெசால்ெலன்� ஏ�மி�க்க இயலா� என்� ஆசிரியர் விளக்கியி�ப்ப�
சிறப்�.
 

"தமிழறிேவாம்", "பழெமாழி" ஆகியைவ தமிழ் ெசாற்கள் எவ்வள� ெபா�ள்
ெபாதிந்த� என்பைத உணர்த்தி, ெசாற்கள் மீதான நம� �ரிதைல
உயர்த்�கிற�. "பாரதி �ரட்சிக்கவிஞனா இல்ைல ஆரிய நச்சா?" -

மாற்�ப்பார்ைவயாக அைமகிற�.

 

அண்ணன் பணியா. பிரசன்னாவின் �ல், �ட்பம் இல்லா� ��ைம ெபறா�
என்பதால் "யம் வழங்கி- (YUM Server)” �றித்த கட்�ைர நல்ல
கைலச்ெசாற்க�டன் தனித்தமிழில் அைமந்�ள்ள� சிறப்�.
 

"கணினிச்சிரிப்�கள்" கணினி �ைற சார்ந்� நம்ைம சிரிக்க�ம்
சிந்திக்க�ம் ைவக்கிற�.

 

ெமாத்தத்தில் "�த்�ைரகள்" கட்�ைரத் ெதா�ப்பான� வாசிப்ேபா�க்�
நல்வி�ந்�.

 

இந்�லின் வ�வைமப்� பணி ெசய்ய எனக்� வாய்ப்பளித்த பணியா.
பிரசன்னா அண்ணாவிற்� நன்றிகள் பல...

 

இப்ப�க்�,

அன்�த்தம்பி,
மீ. ேவல். பிரசன்னா இளநிைல இயற்பியல்.

 

 

 

 



��ைர:
 

இந்�லான�, நான் ஏற்கனேவ என� தமிழ் எக்காளம் வைலப்பதிவில்
மற்�ம் தமிழ் கம்ப்�ட்டர் இதழில் எ�திய கட்�ைரகைளத் ெதா�த்�
ெசய்ததா�ம். �த்�ைரகள்; கட்�ைரகள் மட்�மல்லா�, ேநர்காணல்கள்,

சி�கைத என்பைவ உள்ளடங்கிய ஒ� கதம்பமாக அைமந்�ள்ள�.

இைவகைளப் பட்� நான் எ��ம் ெபா�� என் பட்டறி� �கப்பட்டைம ேபால்
உங்கள் பட்டறி�ம் �கப்ப�ம் என்ேற எண்ணி கதம்பத்தில் இந்தப் பதினான்�
�க்கைளக் ேகார்க்கிேறன். கதம்பத்தில் �க்கள் ஒவ்ெவான்�ம் ஒவ்ெவா�
வைகயாதலால், ஒவ்ெவான்றிற்�ம் ஒ� �ன்�ைர தந்தி�க்கிேறன். அ�
நீங்கள் ப�க்�ங்கால் எளிைமயாகப் �ரிய உ��ைண ெசய்�ம்
என்ெறண்ணிப் பைடக்கிேறன். 

 

 

- பணியா. பிரசன்னா. எம்.எஸ்.சி., எம்.ஃபில்.,

ெபங்க��.

 

 

 

 



1) அறி�க்�க் ேகள்விகள் ஏ�-ேநர்காணல்

�ன்�ைர
 

அன்�த்தம்பி அறி�டன் ஓர் சிறப்� ேநர்காணல். என� வைலப்பதிவி�ம்,
தமிழ் கம்ப்�ட்டர் இதழி�ம் ெவளிவந்த ேநர்காணல். ேநர்காணலில் அவர்
ெசால்லிய ஒவ்ெவா� விைட�ம் சிறப்பானைவ. அைவ மாணவர்க�க்�
உத�ம் என்ற ேநாக்கில் இங்ேக �தலில் ெதா�த்�ள்ேளன்.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

 

பா.அறி� ஆேராக்கிய இராேஜஷ் 

 

அறி� - ெபய�க்ேகற்ப சிறந்த அறிவாளி. அண்ைமயில் ெமன்ெபா�ள் ேசாத
ைனக்  ��த்தைலவராக (software test

lead) ஆகி இ�க்�ம் இவ�டன் ஒ� ேநர்காணல்.

 



இவைரப் பற்றிய ஓர் எளிய  அறி�கம். தி�ச்சி �னித வளனார் கல்�ரியில் 

இளங்கைல 

கணினி அறிவியல் ப�த்�, பிலானி பிட்ஸில் ��கைல ப�த்�த் ேதறியவர். 
 

 இவர்,தமிழ் கம்ப்�ட்டர் இதழ் வாசகர்க�க்காக அவ்வப்ேபா� கணினிக்க
ைதகைள�ம்,
ெதாழிற்�ட்பச் ெசய்திகைள�ம் எ�திவ�ம் பா.நி.ஆ.பிரசன்னாவின் இளவ
ல்.

 



�தலாவ� ேகள்வி: நீங்கள் தமிழ்வழிக் கல்வி கற்றவராயிற்ேற, எப்ப� ெமன்
ெபா�ள் நி�வன ேநர்காணைல எதிர்ெகாண்�ர்கள்?

“நல்ல�. ெபா�வான மாணவர்கைளப் ேபால் நா�ம் பன்னிெரண்டாம் வ�ப்�
 வைர 
தமிழிேலேய கல்வி கற்ேறன். இளநிைலப் பாடம் ப�க்�ம் ெபா�� சில சவால்
கைளச் 

சந்திக்க ேநர்ந்த�. இ�ப்பி�ம் என்�டன் ப�த்த ேவ� மாநில மாணவர்க
ேளா�  தப்�த்தப்பாக  ஆங்கிலம்  ேபசிேய  கற்�க்ெகாண்ேடன்.  இைதச் 

ெசால்வதில்  எனக்� 

எவ்வித தயக்க�ம் இல்ைல. ேநர்காணலின் ேபா� என� கணினி அறிவி
ைன�ம் (computer knowledge),

அலசல் திறைமகைள�ேம (analytical skills) நி�வனத்தினர்
ேசாதித்தனர். ஆக ேநர்காணல் எளிைமயாகேவ அைமந்த�. தன்னம்பிக்ைக
ேயா�
ெசயல்பட்டால் தமிழ்வழிக்கல்வி கற்றவர்க�ம் ெவற்றியைடயலாம். �ன்னாள்
��யரத்தைலவர் அப்�ல் கலாம் அவர்க�ம் �ட தமிழ்வழிக் கல்வி கற்றவர்
தான்.”



ேகள்வி 2: ெதாழில் மைறெசயல் என்� ெசால்லக்��ய Job

Secret பற்றிச் ெசால்�ங்கள்.

“ெபா�வாக எந்த ஒ� நி�வனத்தி�ம் சமநிைல ேவைல அைம�
(balanced work)

இ�க்கா�. அ��ம் இந்தியாவில் அ� இ�க்கேவ இ�க்கா�. எனேவ சில 

நாட்கள் ேவைல அதிகமாக�ம், சில ேநரங்களில் ேவைலேய இல்லாம�ம் இ�
க்�ம். பன்னாட்� கணினி நி�வனங்கள், க�ன உைழப்ைப (hardwork)

விட ��ைம உைழப்பிைனேய (smart work) வி�ம்பி ஏற்�க்
ெகாள்கின்றன. நீங்கள் எப்ேபா�ம் ��ைமயாக  (ஸ்மார்ட்டாக) இ�க்க
ேவண்�ம். �� உ�ப்பினர்கள் (team members) உங்கைள மதித்�
ஏற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம். இவற்றில் ஒன்� �ைறந்தா�ம் நீங்கள்
ேவைலைய இழக்க ேநரி�ம். எனக்�த் ெதரிந்த வைகயில் இ�தான்
ெதாழில் மைறெசயல்.” 

“ேம�ம் நி�வனங்களில் ெதாடர்பாடல் திறன் (proper commuincation)

மிக�ம்
இன்றியைமயாத�.உங்க�க்� ஒன்� ெதரியவில்ைல என்றால் ெதரியவில்
ைல என்� ெசால்லிவிட ேவண்�ம். "ெதரி�ம், ெதரி�ம்” என்� ெசால்லிக்
ெகாண்� ஒன்�ம் ெசய்யாமல் இ�க்கக்
�டா�. ெகா�த்த ேவைலைய �றிப்பிட்ட நா�க்�ள் (target

date) ெசய்� ெகா�க்க ேவண்�ம். Escalation என்� ெசால்லக்��ய
ேமல்�ைறயீ�கைள ��மான வைரயில் தவிர்க்க ேவண்�ம்.”



ேகள்வி 3: நீங்கள் அயல் நா� ெசன்� வந்�ள்ளீர்கேள அைதப்பற்றி ெசால்
�ங்கள். நம் நா� வல்லர� ஆ�ம் வாய்ப்�ள்ளதா?
“நான் கனடா நாட்�ற்� மட்�ேம ெசன்�ள்ேளன். அங்ேக மக்கள் ெதாைக 

�ைற�.

பரப்பள� அதிகம். அவர்கள் வாழ்க்ைகைய வாழ்கிறார்கள். நாேமா வாழ �ய
ற்சி ெசய்� ெகாண்��க்கிேறாம்.” 

“ெதாழில் �ைறயி�ம், �ட்பங்கைள அறிந்� ெகாண்�
ெசயல்ப�த்�வதி�ம் நம்மவர்கள் சைளத்தவர்கள் அல்லர். அங்� வ�ம்
�ட்பம் விைரவிேலேய இங்�ம் வந்� வி�கிற�. அப்ப� இ�ப்பி�ம் நாம்
நாணயத்தின் ம�பக்க�ம் பார்க்க ேவண்�ம் என்ேற நிைனக்கிேறன்.” 

“நான் எதிர்மைறயாகப் ேப�கிேறன் என நிைனக்க ேவண்டாம். அவர்கள் நம்
ைமவிட நான்� அல்ல� ஐந்� ஆண்�கள் ��தலாக இ�க்கிறார்கள். ஒ�
வரின் அகைவைய மற்றவர்
எப்ப�ச் ெசன்� பி�க்க ��யாேதா அ� ேபால அவர்கைளப் பி�ப்ப� என்ப�
�யற்ெகாம்ேப.” 

“அங்ேக எல்லாேம திட்டப்ப� நடக்கிற�. ேபாக்�வரத்�, வங்கிக் கணக்�த் 
ெதாடங்�தல், ேப�ந்தில் வரிைசயில் நின்� ஏ�தல். இங்ேக எல்லாேம திட்ட
த்திைன மீறி நடக்கிற�.

அங்� திட்டத்ைத மீறினால் திட்�க் கிைடக்�ம். இங்� திட்டத்ைத மீறாவிட்
டால் திட்�க் கிைடக்�ம்.” 

“நம் நாட்�ல் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் 32 �தல் 35 இலட்சம் ேகா�கள் க�ப்�ப் 
பணமாக
மாறிக் ெகாண்��ப்பதாக �ள்ளியியல்  ெதரிவிக்கிற�. அங்� அவ்வா� இ
ல்லாததால் பணத்திற்� மதிப்� இ�க்கிற�.” 

“அவர்கள் திட்டத்தில் ஏதாவ� ஒன்ைறக் கைடப்பி�த்தால் நம்நா� வல்லரசா
�ம் என்ப�
திண்ணம். எ�த்�க்காட்�ற்� அைனவ�ம் ேப�ந்தில் வரிைசயில் நின்� ஏற
 ேவண்�ம். இ� சாத்தியெமனில் வல்லர�ம் சாத்தியேம.”

 



ேகள்வி 
4: �தியதாய் ��த்தைலவர் ஆகி�ள்ளீர்கள். பணி எப்ப��ள்ள�?

“இ� ஆ� ஆண்�கள் நான் உைழத்த உைழப்பிற்�க் கிைடத்த பரி�ப்பணி. 
��வில்
உ�ப்பினராக இ�ந்த ேபா� மற்றவர்கள் ெசால்வைதக் ேகட்�ச் ெசயற்பட ேவ
ண்�ம். நல்ல �� உ�ப்பினராக இ�ந்தால் ��த்தைலவராக ஆவ� எளி�.

” 

“நாம் ெசால்வைதக் ேகட்பதற்�ம், அதன்ப� ெசயற்ப�வதற்�ம் நமக்�ம் கீ
ேழ ஆட்கள்
இ�க்கிறார்கள் என எண்�ம் ேபா� மகிழ்ச்சி�ம், ��வில் நடக்�ம் ெசயற்
பா�கைளக்
கண்காணிக்�ம் ேபா� ெபா�ப்�ணர்�ம், கலந்�ைரயாடல்களில் (meeting

s, discussions etc) ஈ�ப�ம் ேபா� ஆ�ைமப் பண்�ம் அதிகரிக்கிற�.”

 



ேகள்வி 5: ஊதியம் அதிகம் கிைடப்பதற்காக அ�க்க� நி�வனத்ைத
மாற்�ம் ஆட்கைளப் பற்றி என்ன நிைனக்கிறீர்கள்?

“அ�க்க� நி�வனம் மா�வ� அவ்வளவாக சரியல்ல. இ� என் பட்டறிவில்
நான் கற்�க்ெகாண்ட�. ஒ� நி�வனத்தில் நம்ைம உ�திப் ப�த்தேவ ஆ�
�தல் எட்� மாதங்கள் பி�க்�ம். அப்ப�யி�க்க ெவவ்ேவ� நி�வனங்கைள
மாற்றிக் ேகாண்ேட இ�ப்ப� நல்லதன்�. ஒ� நி�வனத்தில் �ைறந்த பட்சம்
இரண்� �தல் �ன்� ஆண்�கள் பணி�ரிவ� அறி��த்தப்ப�கிற�.

ேம�ம் தாங்கள் பணி�ரி�ம் நி�வனத்ைத மனதில் ஒ� உற� ேபால் �ரிந்�
ெகாள்வ� நலம் பயக்�ம்.” என்ேற நான் நிைனக்கிேறன். 

“நான் விப்ேரா (Wipro) அக்ெசன்சர் (Accenture)

நி�வனங்களில் பணியாற்றி இ�க்கிேறன். உளமாறச் ெசால்கிேறன். விப்ேரா 
என� தாய் நா�. அக்ெசன்சர் என� சின்னம்மா.”
 



ேகள்வி 6: ேசாதைனக்� (testing

software) எந்த ெமன்ெபா�ட்கைளப் பயன்ப�த்தலாம்?
“ெபா�வாகக் கல்வி நிைலயங்களில் (Education Institutions)

winrunner, loadrunner பற்றிச் ெசால்லிக் ெகா�ப்பார்கள். அவற்ைறத்
திறம்படக் கற்�க் ெகாண்�, அவ்வப்ேபா� வ�ம் �திய ேசாதைன
ெசய்யக்��ய ெமன்ெபா�ட்கள் பற்றி�ம் ெதரிந்� ெகாள்வ�
ேதைவயா�ம். அைனத்� ெமன்ெபா�ட்கள் �றித்�த்
ெதரியவில்ைலயானா�ம் �றிப்பிட்ட சிலவற்ைற ஆழம் வைர ெசன்� கற்பேத
சிறந்ததா�ம்.”
 



ேகள்வி  7: �திதாய் வ�பவர்க�க்� நீங்கள் �ற வி�ம்�வ� என்ன?

“�ற வி�ம்�வ� என்றால் அறி�ைர அல்ல; என� க�த்� என்ேற எ�த்�க் 
ெகாள்ளலாம். பணிேநரத்தில் பணிைய�ம், ஓய்� ேநரத்தில் ஓய்ைவ�ம் ெசய்
�ங்கள். உங்களால் ��ந்த ெதாழிற்�ட்ப  உதவியிைன உங்கள் �� உ�ப்பினர்
க�க்�ச் ெசய்�ங்கள். அ� உங்கள் ேமலான மதிப்பிைன அவர்க�க்�ள் 

அதிகரிக்�ம். எந்த வைக ெவற்றியானா�ம் நான்
ெசய்ேதன் என்� ெசால்லாமல், என� �� ெசய்த� என்� ெசால்லிப் பழ�ங்
கள். அ� உங்கைள உயரத்தில் ெகாண்� ேபாய் உட்கார ைவக்�ம்.” 

 



2) ஒ� ெசய்தியிைனச் ெசால்வதனால்
ஒன்�மில்ைல - கணினிப் பட்டறி�

�ன்�ைர
 

இக்கட்�ைர�ம் தமிழ் கம்ப்�ட்டர் இதழில் சில ஆண்�க�க்� �ன்�
ெவளிவந்த�.  அப்ெபா�ெதல்லால் ஒ� கணினி �ட்பத்ைத மற்றவ�க்�
யா�ம் ெசால்லித் தர மாட்டார்கள். இப்ெபா��ம் அப்ப�த்தான்.

அதனால்தான் நாம் அைனவ�ம் ேத�ெபாறி ேத� ஓ�கிேறாம். ஆனால்
�ட்பமான� அைதவிட விைரவாய் காலத்ைத விட்� ஓ� வி�கிற�; அ�த்த
�ட்பம் வந்� வி�கிற�. ஆதலால், ஒ� ெசய்திைய மற்றவ�க்�ச் ெசால்லித்
த�வதில் ஏ�ம் தவறில்ைல என்ற க�த்தில் வந்த ஒ� �த்�ைர.
---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

 

ெபா�வாக ஒ� ெதாழிற்�ட்பச் ெசய்தியிைனச்  ெசால்வதற்� சிலர்
அச்��கின்றனர். இ� இந்நாட்களில் மட்�மல்ல, ெதான்� ெதாட்ேட
இ�ந்�வ�கிற�. அதற்�க் காரணம் எங்ேக நாம் ெசால்லிவிட்டால்
அ�த்தவர் �ன்ேனறி வி�வாேரா என்ற எண்ணம் தான். இ� மிக�ம்
பழைமயான எண்ணம். ெதாழிற்�ட்பத்�ைற மிக�ம் விைரவாக �ன்ேனறி
வ�ம் இந்நாட்களில் இத்தைகய மனப்ேபாக்�த் ேதைவயில்ைல.

எனக்� ேநர்ந்த ப�தல்க ள் (அ�பவம்) �லம் இதைனக் �ற விைழகிேறன்.

Start ெபாத்தான் பட்ட  பா�:

சரியாக பதிெனா� ஆண்�க�க்� �ன்� (2001) நான் ��கைல
கணினி அறிவியல் ப�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன். அப்ேபா� என� வ�ப்�த்
ேதாழன், Start பட்டனின் ெபயைர Hello என்� மாற்றி ைவத்தி�ந்தான்.

அைத ஒ� ெப�ைமயாக அைனவரிட�ம் �றிக்ெகாண்��ந்தான். ஆனால்
அைத மாற்�ம் வழி �ைறயிைனக் �றவில்ைல. அைத அவேன
கண்டறிந்த� ேபால் ெபாத்திப்ெபாத்தி ைவத்தி�ந்தான்.



  

அந்த வழி�ைறயிைன ேவ� சில நண்பர்கள் �லம் நான் ஒ�
மாதத்திற்�ள்ளாகத் ெதரிந்� ெகாண்ேடன். அப்ெபா�ெதல்லாம் start

பட்டைன மாற்�வதற்� ெமன்ெபா�ட்கள் இல்ைல. Edit கட்டைள �லேம
explorer.exe ேகாப்பிைன ெஹக்ஸா ெடசிமல் எ�ட் ெசய்� மாற்ற
ேவண்�ம். நான் அவைன விட ஒ� ப� ேமேல ேபாய் Prasanna’sStuff

(15 எ�த்�க்கள்) ெகாண்� Start பட்டைன வ�வைமத்தி�ந்ேதன்.

அப்ெபா�� அ� அவ்வள� ெபரிய ெசய்தி. அதன் பிற� தமிழ் கம்ப்�ட்டர்
இதழில் Start பட்டைன மாற்�ம் �ைற ெவளியான�. பிற� சில
ஆண்�களிேலேய வி�வல் ேபசிக் ெகாண்� Start பட்டைன எங்�
ேவண்�மானா�ம் ைவத்�க்ெகாள்�ம் நிரல் கிைடத்த�.

அதன் பிற� ஏன் Start பட்டைன மாற்ற ேவண்�ம், அ� அப்ப�ேய
இ�ந்� விட்�ப் ேபாகிற� என்� Start பட்டைன பல�ைற மாற்றியவர்கள்
ெதரிவித்தார்கள். விண்ேடாஸ் 7ல் Start பட்ட�க்� மாற்றாக ஐக்கான்
மட்�ேம இ�க்கிற�. விண்ேடாஸ் 8 பீட்டா பதிப்பில் Start பட்டேன இல்ைல.

இன்� ���பில் Start ெபாத்தாைன மாற்�வ� எப்ப� என்ற காெணாளி



�லம் எளிதில் கற்� Start ெபாத்தாைன மாற்றலாம். அப்ப�யி�ந்�ம்,
இன்� யா�ம் பட்டைன மாற்ற வி�ம்�வதில்ைல.

பதிெனா� ஆண்�க�க்� �ன் என் வ�ப்�த் ேதாழன் ெசய்தைத
நிைனத்தால், இேபா� எனக்� நைகப்�த்தான் வ�கிற�.

 

�ப்ைபத் ெதாட்� (ரீைசக்கிள் பின்) பட்ட  பா�:

  

அேத வ�ப்�த் ேதாழன் சில நாட்கள் கழித்� எப்ப� �ப்ைபத்
ெதாட்�யின் (Recyle Bin) ெபயைர மாற்�வ� என்� �றினான். அ�
Start ெபாத்தாைன மாற்�வைத விட எளிய�தான். Regedit ெசய்�
மாற்ற ேவண்�ம். மாற்றம் ெசய்�ம் ெபா�� ேவ� ஏேத�ம் தவறாக
நிகழ்ந்தால் regedit ஐ இழக்க ேநரி�ம். ஆக மிக�ம்
கண்�ங்க�த்�மாகச் ெசயல்பட ேவண்�ம். சில ஆண்�க�க்�ப் பிற�
அதற்�ம் �ன்றாம் நிைல ெமன்ெபா�ள் (Third-Party tool) இலவசமாக
இைணயத்தில் கிைடத்ததாக நிைன�.

விண்ேடாஸ் ஏழில் வல� ெசா�க்கில் எளிைமயாக �ப்ைபத்
ெதாட்�யின் (Recyle Bin) ெபயைர மாற்�வ� ெகா�க்கப்பட்��க்கிற�.

இப்ெபா� யா�ேம �ப்ைபத் ெதாட்�யின் ெபயரிைன மாற்ற வி�ம்�வதில்ைல.

அ� அப்ப�ேய இ�க்கட்�ம் என்� விட்� வி�கிறார்கள்.

HTML (Hyper Text Markup Language):



 

�ன்� இந்த நிரல் ெமாழிக்�ம் பல ேட�கைள (Tag) மனப்பாடம் ெசய்�
ைவத்தி�க்க ேவண்�ம். ஒ� சிறிய இைணயப்பக்கம் தயாரிக்க
மணிக்கணக்கில் HTML நிரல் எ�த ேவண்�ம்.  இதைன�ம் என�
வ�ப்�த் ேதாழன் எனக்�ச் ெசால்லிக்ெகா�க்க ம�த்தான். பிற�
விைரவாகக் நான் பிற வ�ப்�த் ேதாழர்களின் உதவிேயா� இரண்ேட
நாட்களில் HTML நிரல் ெமாழியிைனக் கற்�க் ெகாண்ேடன். அதன் பிற�,

Microsoft Frontpage editor �லம் தானாகேவ நிரல் ெசய்�ம்
�ைறயிைன�ம் (automatic html page creation) கற்�க்
ெகாண்ேடன். இன்� HTML நிரல் ெமாழி ஆறாம் வ�ப்� மாணவர்க�க்�ப்
பாடமாக பல ெமட்ரிக்�ேலசன் பள்ளிகளில் இ�க்கிற�. இைணயம் மிக
விைரவாக இயங்�ம் வைகயில், HTML5.0, AJAX �ட்பங்கள் பயன்ப�த்தப்
பட்� வ�கின்றன.

இந்தப் பட்டறிவின் �லம் அறியப்ப�வ�, ஒ� ெதாழிற்�ட்பச்
ெசய்தியிைனச் ெசால்வதனால் ஒன்�மில்ைல. ஏெனனில் �ட்பம் விைரவாக
வளர்ந்� வ�கிற�. ஒன்ைறச் ெசால்லாமேல ைவத்தி�ப்பதனால் நாேமா,
அல்ல�  நம� கண்�பி�ப்ேபா தான் காலாவதியாகி (out-dated) வி�ம்.

எ� எப்ப�யி�ப்பி�ம், எனக்�ச் ெசால்லித்தர ம�த்ததனால் நாேன
�யற்சி ெசய்� �ட்பங்கைளத் ெதரிந்� ெகாண்டதற்� என� நண்ப�க்�
நன்றி �றேவ வி�ம்�கிேறன். அவன் இப்ெபா�� ஃபின்லாந்தில் வசித்�
வ�கிறான். அக்ெசன்ஷரில் (Accenture) பணி�ரிகிறான்.

 



3) ெதால்ைல ெகா�த்த நண்ப�ம், ெதாைலந்�
ேபான கட�ச்ெசால்�ம் 

�ன்�ைர
கட�ச்ெசால் எவ்வள� �தன்ைமயான�, அைதத் ெதாைலக்கக்�டா�
என்பைதப் பற்றிய ஒ� �த்�ைர. நைகச்�ைவயாய் எ�த ேவண்�ம் என்�
நிைனத்�த் ெதாடங்கி சிறிதள� நைகச்�ைவ�டன் �ற்�ப் ெபற்ற �த்�ைர.
ஒ� நல்ல ப�தைலத் த�ம் என்� நம்�கிேறன்.

 

எனக்� நண்பர் ஒ�வர் உண்�. அவரிடம் ெதாழிற்�ட்பம் ெதாடர்பாகச் சில 

மா�பட்ட வழக்கங்கள் உண்�. 

1.       எ� எதற்காகப் பயன்ப�கிற� என்ப� �டத் ெதரியாமல், நி
ைறய இலவச இைணயக் கணக்�கைளத் ெதாடங்�வ�. 

2.       அைனத்திற்�ம் எளிய கட�ச்ெசால் ெகா�ப்ப�. எ.கா: xy

z789 

3.       அைனத்திற்�ம் ஒேர கட�ச்ெசால் ெகா�ப்ப�. 

4.       கட�ச்ெசால்ைல யா�க்�ம் ெசால்லாமல் இ�ப்ப�. ஆனால்
அைனத்�க் கணக்�க�க்�ம், ஒேர கட�ச்ெசால் ெகா�த்�ள்
ேளன் என்பைத அைனவ�க்�ம் ெசால்வ�. 

இைதெயல்லாம் நண்பரிடம் கண்ட நான், இ� ேபான்ெறல்லாம் ெசய்யாதீர்கள்
. சில
இைணயதளங்கள் உங்கள் மின்னஞ்சல் �கவரியிைனப் ெபற்�க் ெகாண்�, 

நீங்கள் ெகா�த்த அந்தக் கணக்கிற்�ரிய கட�ச்ெசால்ைல, உங்கள் மின்ன
ஞ்சைல உைடக்கப் பயன்ப�த்திக்
(crack) ெகாள்வார்கள். என்� ெசால்லிய பின், நண்பர் என்ைனப்பார்த்� �
�நைக ெசய்வார். நான் என்ன அவ்வள� ெபரிய ஆளா? என� கணக்ைக 

யார் பயன்ப�த்�வார்கள்? என்� வின�வார். 
“ஒங்க�க்�ப் பட்டாத்தான் ெதரி�ைமயா...” என்� ெசால்லிவிட்� அதற்�ப்
 பிற� அைதப்பற்றிய ேபச்ைசேய நி�த்திவிட்ேடன். 

தி�ெரன்� ஒ� நாள் அவர� ஜிெமயில் கணக்� உைடக்கப்பட்ட�. கட�ச்
ெசால்�ம் மாற்றப்பட்� விட்ட�.  நண்ப�க்� நான் இ� பற்றிெயல்லாம் நான் 

ெசான்னைமயால், நான் தான் அவர� கணக்கிைன உைடத்� கட�ச்ெசால்
ைல மாற்றிவிட்ேடன் என்� நிைனத்�க்ெகாண்� என்னிடம் வந்� நிைலைம
ைய விளக்கினார். 



ஐயா எனக்� நிைறய ேவைல இ�க்கிற�. அைதெயல்லாம் வி�த்� நான் இ
ைதச் ெசய்ேவனா என்ற�ம், நண்பர் என்ைன நம்ப ம�த்�விட்டார்.
 எல்லாவற்றிற்�ம் ஒேர கட�ச்ெசால் ெகா�த்தி�ந்தைத உடேன மாற்�ங்கள் 

அல்ல�
அைத�ம் இைணயக்கயவர்கள் உைடத்� வி�வார்கள் என்ற�ம், அச்சம் ேம
லிட்டவராய், இைணயத்தில் உலாவச் ெசன்றார். மற்ற கணக்�கைள எல்லாம்
மாற்றியைமத்தவர், மீண்�ம் மீண்�ம் �யற்சித்�ம், ஜிெமயில் கணக்கிைன
 மட்�ம் தி�ம்பப்
ெபற இயலவில்ைல என்� அழாத �ைறயாக என்னிடம் வந்� ெசான்னார். 
இதற்� ஜிெமயிேல வழிவைக ெசய்கிற�. நீங்கள் ெதாைலத்த கணக்கின் ப
யனர் ெபயைரக்
ெகா�த்தால் அ� உங்கள் கட�ச்ெசால்ைல மாற்றியைமக்க உத�கிற� என்
� ெசால்லியேதா� மட்�மல்லாமல், அவர� கட�ச்ெசால்ைல எங்கள் அ�வ
லக இைணய இைணப்பிேலேய மாற்றிக் ெகா�த்ேதன். 

  

எனி�ம், அவர� �ந்ைதய மின்னஞ்சல்கள் இைணயக் கயவர்களால்
அழிக்கப்பட்�விட்டன. இைதயறிந்த�ம் நண்பர் �கம்
ேபயைறந்த� ேபால் ஆகிவிட்ட�. 

இப்ெபா�ேதல்லாம் நண்பர் ேவவ்ேவ� கட�ச்ெசாற்கள் ெகா�க்கிறார்.
ேதைவயற்ற இைணயக் கணக்�கைளத் ெதாடங்�வைத நி�த்திவிட்டார். 
கட�ச்ெசால் �தன்ைம (importance) க�தி நண்பர் அைமதிகாக்கிறார்.
எங்கள்
��விேல, கட�ச்ெசால் பற்றி ேபச்� எ�ந்தாேல, காதத் ெதாைல� ெசன்� 

வி�கிறார். 
என்ன ெசய்வ�? கண் ெகட்டபின் கதிரவன் வணக்கம் கிட்�மா? 

 



4) நான் ெசால்லட்�மா?
 

 �ன்�ைர 
வினா�ம் நாேன விைட�ம் நாேன என்� தமிழ் கப்�ட்டர் இதழில் ெவளிவந்த
பதி�. எ�த்தாளர்கைள ஊக்�விக்க ஆசிரியரின் �யற்சி. வினாைவக்
ேகட்� விைடைய எ��வதில் ஓர் ெபரிய வசதி, நமக்�த் ெதரிந்த
ேகள்விகைள மட்�ேம ேகட்�க்ெகாள்ளலாம். :) அவ்வைகயில் நாேன ேகட்�
எ�தி ெவளிவந்த என� பதி�.

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------

 

நான் ெசால்லட்�மா ? 

Cellphone Internet �லம் கம்ப்�ட்ட�க்� shareware

ெமன்ெபா�ட்கைளப் பதிவிறக்கம் ெசய்ய ���மா? 

- ஆர். �த்�ச்சாமி. �ஞ்ைச �ளியம்பட்�. �த்�ச்சாமி இந்த கணினி
�கத்தில் எல்லாம் சாத்தியம் 

தான். உங்களிடம் எந்த வைகக் ைகேபசி உள்ள� என்பைத
�றிப்பிடவில்ைல . GPRS Enabled Hand Phone என்� ைவத்�க்
ெகாண்டால் Instant GPRS Connectivity அல்ல� Monthy GPRS

Connectivity இ� வழிகளில் இைணப்�ப் ெபறலாம். Instant GPRS

Airtel Connection ல் Rs.20/day. Monthly GPRS Rs.375/-க்�
கிைடக்கிற�. 

வி�ப்பம் ேபால் பயன்ப�த்தலாம். Handphone Drivers 

install பண்ணி விட்�, இைணப்பிைன ஏற்ப�த்திக் 
ெகாள்ளலாம். 3 வழிகளில் இைணப்பிைன ஏற்ப�த்தலாம். 
1. Bluetooth Connectivity

2. Infrared Connectivity

3. Data Cable Connectivity இதில் Data Cable

Connectivity நம்பகத்தன்ைம அதிகம் ெபற்ற�. Airtel Instant

Connection எனில் GPRS என தட்டச்� ெசய்� 567 என்ற எண்�க்�ம்,
Airtel Monthly Connection எனில் MO என தட்டச்� ெசய்� 567

என்ற எண்�க்�ம் அ�ப்பி இைணப்பிைனப் ெபறலாம். ேம�ம் தகவலறிய



http://www.airtel.com இைணயதளத்திைன அ�க�ம்.
 

Recycle Bin லி�ந்� Delete ெசய்த fileஐ தி�ம்பப்ெபற
இய�மா? 

இரா. சதீஷ்�மார், சாக்காங்��. சாதாரணமாக Recycle Bin

லி�ந்� அழித்த ேகாப்�க்கைளத் தி�ம்பப்ெபற இயலா�. எனி�ம் Third

Party Software PC Inspector File Recovery பயன்ப�த்தி 
அழிந்த ேகாப்�க்கைளத் தி�ம்பப்ெபறலாம். இ� ேபான்ற ேகாப்�கள்

இைணயத்தில் மி�தியாகக் கிைடக்கின்றன. ேம�ம் தகவல்க�க்�
http://www.convar.de,

 

Illustration 1: PC Inspector File Recovery

http://www.download.com தளங்கைள அ�க�ம். இதில்
Condition Good என்� இ�ப்பின் ேகாப்பிைன 100% தி�ம்பப்ெபறலாம்.
Condition Poor இ�ப்பின் ேகாப்பிைன 50% �தல் 100% வைர
தி�ம்பப்ெபறலாம். ேகாப்பள� எவ்வள� இ�ந்தா�ம் தி�ம்பக்கிைடக்�ம். 

இ� இலவசமான ெமன்ெபா�ள் என்ப� மகிழ்ச்சியான ெசய்தி. லினக்ஸ்
நி�வி�ள்ள என� கணினியில் இரண்டாவ� ஆப்பேரட்�ங் சிஸ்டமாக
விண்ேடாைஸ நி�வ ���மா? 

-மா.வான்மதி, கீரமங்கலம் ேமற்� 

லினக்ஸ் நி�விய பிற� விண்ேடாைஸ மீத�ள்ள வன்வட்�ல்
நி�வலாம். லினக்ஸ் நி�விய ப�திைய விட்� விட்� விண்ேடாைஸ
மீத�ள்ள வன்வட்�ல் நி�வ ேவண்�ம். பிற� Linux Boot CD ஐ CD Tray

ல் இட்� Linux Rescue Mode ல் ெசன்� GRUB ஐ reinstall ெசய்ய
ேவண்�ம். 

அதற்� Linux Rescue Mode ல் ெசன்� கீழ்க்கா�ம் 
கட்டைளகைள தட்டச்� ெசய்ய ேவண்�ம். 

# chroot /sysimage/mnt

# grub-install /dev/hda

இதில் hda என்ப� வன்வட்�ைனப் ெபா�த்� மா�ப�ம். 
hda - primary master

hdb - primary slave



hdc - secondary master

hdd - secondary slave

அல்ல� GRUB file ஐ மனனம் ெசய்� தட்டச்� ெசய்யலாம். 
GRUB file பின்வ�மா� 

நான் ெசால்லட்�மா?  

# grub.conf generated by anaconda

# Note that you do not have to rerun grub after

making changes to this file # NOTICE: You have a

/boot partition. This means that

all kernel and initrd paths are relative to /boot/,

eg.

root (hdo, 1)

kernel /vmlinuz-version ro

root=/dev/VolGroupoo/LogVoloo

initrd /initrd-version.img #boot=/dev/hda default=1

timeout=5 splashimage=(hdo, 1)/grub/splash.xpm.gz

hiddenmenu title Red Hat Enterprise Linux Server

(2.6.18 - 8. e15)

root (hdo, 1)

kernel /vmlinuz-2.6. 18-8.el5 ro

root=/dev/VolGroupoo/Log Voloo rhgb quiet

initrd /initrd-2.6.18-8.el5.img title Windows XP

root noverify (hdo, o) chainloader +1

so GRUB file urma sijuilme os eflon yi

ஆகா�. 

MS-DOS வழியாக ஒ� ஃைளபலிைளன CDயில் எ�த ���மா? 

- ஜி. தமிழரசன், ேபரா�ரணி. 



இ� நானறிந்த வைரயில் XP Operating System ல் மட்�ம் சாத்தியம்.
கீழ்கா�ம் கட்டைளகளில் ஏேத�ம் ஒன்ைறப் பயன்ப�த்த ேவண்�ம்.
copy {source file} {destination file} 

xcopy {source file} {destination file}

 



5) உவத்தல் என்றால் ெகட்ட வார்த்ைதயா?
 

�ன்�ைர
வைலப்பதிவில் அதிகம் ப�க்கப்பட்ட பதி�களில் இ��ம் ஒன்�.  தமிழில்
ெகட்ட வார்த்ைத என்� எ��ம் இல்ைல. எல்லாம் ேகட்ட வார்த்ைதகள்தாம்
என்ற �ற்றிற்ெகாப்ப, நல்ல வார்த்ைதகளெயல்லாம், ெகட்ட வார்த்ைதகளாக
மாற்றக்�டா� என்பதற்காக எ�தப்பட்ட பதி�.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

-------------

ெகட்ட வார்த்ைதகள் ெபா�வாக இரண்� தளங்களில்
பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. ஒன்� சினம், ெவ�ப்�, மனக்கசப்�.
இரண்டாவ�, கிண்டல், விைளயாட்�, நைகச்�ைவ. ஆனால்
ெகட்டவார்த்ைதகள் ேப�தல் ��காயத்தில் ஒ� எதிர்மைற விைளவாகேவ
க�தப்ப�கின்றன.

பற்பல ெகட்டவார்த்ைதகள் �ழக்கத்தில் இ�ப்பி�ம், அைவ ெதான்�
ெதாட்� ெபா�வார்த்ைதகளாகப் பயன்ப�த்தப்பட்�,காலம் மாறமாற ெகட்ட
வார்த்ைதகளாக மாறிவிட்டன .

இைவகள் எல்லாம் வழக்கின் திரிேப. ெபா�வாக ெமாழியில் இயல்பாகேவ
ெகட்ட வார்த்ைதயாக இ�ப்பைவ எைவ�மில்ைல என்ேற சான்ேறார்கள்
��கின்றார்கள்.

உவத்தல் என்றால் மகிழ்தல் என்� தமிழில் ெபா�ள். உவைக என்றால்
மகிழ்ச்சி என்� தமிழ் வழிக்கற்றலில் வ�ம் மக்கள் நன்� உணர்வர். "உ"
�க்� ஒலியில் வ�ம் இைண "ஒ" என்ற எ�த்தா�ம்.எனேவ அ�ேவ திரிந்�
ஒவத்தல் என்றான�.

"உன்ைன", "உனக்�" என்பைவகள் "ஒன்ைன", "ஒனக்�" என்�
மாறியி�ப்ப� ஒலியின் திரிேப என்பைத ெசால்ல ெசால்லாராய்ச்சியாளர்கள்
ேதைவயில்ைல.

"உவத்தல்"தான் ெசன்ைன வழக்கில் "...த்தா.."என்றாகி எ�த்� வ�வம்
ெபறாமல் ஒலி வ�ேவா� நின்� விட்ட� இக்கட்�ைரயில்.



பார்த்தீர்களா.. மகிழ்தல் என்�ம் வார்த்ைத எவ்வள்ள� இழிவாக
ஒலிக்கிற�.!!! இ�ேபாலத்தான் ெகட்டவார்த்ைதகள் உ�வாகின்றன. வரம்�
மீறிய பா�ற�கைள ெவளிப்ப�த்�ம் ெசாற்க�ம்,ெகட்ட வார்த்ைதகளாக
மாறிவிட்டன.

"தக்காளி"க்� எ�ைகச்ெசால் எ� என்றால் எல்லா�க்�ம் ெதரி�ம்.
ெத�விலி�ந்� திைரவைர இச்ெசாற்கள் விரவிக்கிடக்கின்றன.

இ� ேபான்றெகட்ட வார்த்ைதகள் பற்றி ெசயேமாகன் எ�திய
கட்�ைரயிைனப் ப�க்க இங்ேக ெசா�க்க�ம்.

"ெகட்ட வார்த்ைதகள் தவிர்த்� நல்ல வார்த்ைதகைள நாேடா�ம் ேபசிவர
அக�ம் �ற�ம் �ய்ைமயா�ம்." என்பைத உள்ளத்�ப்பள்ளத்தில் நிைனக்க
ேவண்�ம் என்ப� என� தாழ்ைமயான அறி�ைர. 

 

 

http://jeyamohan.in/?p=2196


6) கணினிச்சிரிப்�கள்
 

 �ன்�ைர 
இதழில் வந்த என� ெதாழிற்�ட்பச் சிரிப்�கள். சிரிக்க, �ைவக்க...

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

 

“அந்தப் ெபாண்� Google voice assistant ல  ஏன் ‘OK Google’ ன்�
ெசால்லீட்� அ�த்� எ��ம் ெசால்லாம  அைமதியான நிக்கறா...”
“ம்ம். இ� �ரியலயா, அவ அைமதியத் ேத�றா..”
“இந்தக்காலப் ெபாண்�ங்க அைமதியக்�ட ��ள்லதான் ேத�வாங்க
ேபால�க்ேக.”

---

 

“நம்ம தைலவ�க்� ெபரிய கைலஞர்ன்� ெநனப்�.”
“என்னாச்�...”

“��ள், சிஸ்ேகா என்� ெசான்னால் உத�கள் �ட ஒட்டா�. Facebook,

whatsapp என்� ெசான்னால் தான் உத�கள் ஒட்�ம்.” அப்�ன்�
ேமைடலேய  அ�ச்� விட்றா�ய்யா..
---

 

“நம்ம பள்ளிக்�டத்� தைலைமயாசிரியர் ெராம்பக்��ம்�க்காரர்
ேபாலி�க்ேக.”

“ஏன் அப்ப�ச்ெசால்ற?”

“அ�த்த வாரம் இன்ஸ்ெப�ன் இ�க்�ன்� ெசான்னா, ‘Let us C++’

அப்�ன்� ெசால்றாேர.”
“இெதன்ன ெபரி�, ெராம்ப நாைளக்கப்பறம் அவேராட நண்பர் வந்�, ‘Long

time no see’ அப்�ன்� ெசான்ன�க்�, ‘Short time yes C++’

அப்�ன்� ெசால்றார்.”
---

 

“கண்ணா� பார்த்� தைலவாரிய மனிதன் இன்� ைகேபசி பார்த்�
தைலவா�கிறான். இதிலி�ந்� என்ன ெதரிகிற�?”

“என்னய்யா நம்ம மாவட்டம் தி�ர்ன்� தத்�வெமல்லாம் ேப�� ?”

“அட நீ ேவறய்யா... �ட்டெமல்லாம் ��ச்சி�ச்�. எல்லா�ம் என்ேனாட
ேசந்� ஒ� ெசல்ஃபி எ�ங்க அப்�ங்கறா�...”



 

---

�� நைகச்�ைவ எ�த்தாளர் காதலியிடம் தன� நைகச்�ைவகைளக்
காட்�, “என்னம்மா நல்லாயி�க்கா...”
“அடப்ேபாங்க..எப்பப் பாத்தா�ம் தைலவ� அப்�ன்�.. இந்தப் படத்�ல
(selfie) என்ேனாட சிரிப்� எப்ப�?”

“என்ன ெகா�ைம சார் இ�?”

காதலி ேகாபத்�டன்... “இப்பேவ வாட்ஸ் அப்ல ப்ளாக் பண்ேறன். ஃேபஸ்�க்ல
unfriend பண்ேறன்.”

எ�த்தாளர் ��ம்�டன். "மகிழ்ச்சி."
---

 



7) ேவந்த�ம், வீைர�ம்
 

 �ன்�ைர 
நான் தமிழ்ப் ப�த்தவன் என்ற அறி�ச் ெச�க்ேகா� அ�ேயன் எ�திய ஒ�
சி�கைத.  என் வைலப்பதிவில் வீசப்பட்ட�. �ண்� �ண்டான
வாக்கியங்களில் எ�தப்பட்ட�. கீேழயி�ந்� ப�த்தால் ஒ� கைத�ம்,
ேமேலயி�ந்� ப�த்தால் இன்ெனா� கைத�ம் அவரவர் தமிழறிவிற்�ம்
பட்டறிவிற்�ம் ஏற்ப கற்பைனத்திைரயில் விரி�ம்.
---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

 

"எங்க�க்�த் ெதரி�ம்டா" �லிைன ஏழாவ� �ைறயாகப் ப�த்�க்
ெகாண்��ந்தான் ேவந்தன்.

�லிைனப் ப�க்�ம் ெபா�ேத �லி�ள் �ைழந்�வி�ம் நைட
அந்�லி�ைடய�.

எண்ணியல் மயமாக்கப்பட்ட ேவந்தனின் இல்லம் ெப�ம்பா�ம் அயல்நாட்�
கண்ணா�களா�ம்,
அலங்காரச் சிைலகளா�ம் ேவயப்பட்��ந்த�. அத்தைன�ம் மறந்�
�லி�ள் �ழ்கலானான் ேவந்தன்.

�லின் வனப்� அதன் ஆசிரியரின் ெபயைரக்�ட பார்க்க ேவண்�ெமன்ற
எண்ணத்ைத மறக்க�க்கச் ெசய்த�.

அவள் அழகிமட்�மல்ல, வீரமிக்க ெபண்�ங்�ட. தனியாகச் ெசயல்கைளச்
ெசய்வதில் வல்லவள்.ெபயர் வீைர.

இனி இவைளப்பற்றிச் சில வரிகள் பார்ப்ேபாம்.
�தினம் எ��ம் ��ைம விழிகள்
வில்ெலாத்த ��வம்.
ெதாழில் தி�ட்�.

�னி ேபால் �த்�ம் நாசி.
ஆரஞ்�ப்பழ �ைள உத�கள்.

இன்�ம் எ�த ��யாத அழ� மி�தியாக இ�ந்த� வீைரயிடம்.

�லிலி�ந்� ெவளிேயறிய ேவந்தன் தண்ணீர் ��க்கச் ெசன்றான்.

�ளிர்பதனப் ெபட்�யிலி�ந்� ஒ� �வைள நீ�டன் வந்தவன் மீண்�ம்



�ைழந்தான் �லி�ள்.

வீ� ���ம் எண்ணியல் மயமாக்கப் பட்��ந்தா�ம் பைழய �லிைனப்
ப�ப்ப� வியப்ேப.

ஒவ்ெவா� வார்த்ைதக�ம் ேசர்ந்தி�ந்த விதம் மீண்�ம் மீண்�ம் ப�க்கத்
ேதான்றிய� ேவந்த�க்�.

கைதயில் வ�ம் பாத்திரங்கள் அைனத்�ம் அவன் அ�கில் இ�ப்ப� ேபால்
எண்ணிக்ெகாண்ேட �லி�ள் �ழ்கலானான்.

வீைர உ�ம்� ெகாண்� வந்தி�ந்தாள். எண்ணியல் அைறையத்
தி��வதற்காக.

உ�ம்�ப் பி� பி�க்க �க்கி கட்�டத்தின் ேமற்�ைரயில் எறிந்தாள் வீைர.

எேதா அரவம் ேகட்டவன் ேபால் எ�ந்த ேவந்தன் �ற்�ம் �ற்�ம் பார்த்தான்.

ஒன்�மில்ைல என்ற உடன் மீண்�ம் �லி�ள் �ைழந்தான்.

வீைர கட்�ய கயி� அவ்வள� த�மனாக இல்ைல. ஆதலால் வீைரயின்
கயி� அ�ந்த � பாதி ெதாைல� வந்த�டன்.

கைத ��ந்தி�ந்த�.

�லின் ேமல் உள்ள காதலால் "எங்க�க்�த் ெதரி�ம்டா" �லிைன
எட்டாவ� �ைறயாகப் ப�க்கத் ெதாடங்கினான் ேவந்தன். 

 



8) கணினிச்சிரிப்�கள்
 

 �ன்�ைர 
மீண்�ம்... இதழில் வந்த என� ெதாழிற்�ட்பச் சிரிப்�கள். சிரிக்க,

தணிக்க..,�ைவக்க...

 

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

"நம்ம தைலவ�க்� ஃேபஸ் �க் பத்தி ஒன்�ேம ெதரியா� ேபாலி�க்ேக..." 

"ஏன் என்னாச்�?" 

"ஃேபஸ்�க்க ைபண்�ங் பண்ணி நம்ம அ�வலக �லகத்�ல வச்�ட்டா
அப்பப்ப பாத்�க்கலாம்ங்கறார்." 
 

"அரச�க்� எல்லாேம ெதரி�ம் ேபால�க்ேக?" 

"எப்ப� ெசால்ற?" 

"ேபார்ல வீரர்க�க்� மாற்றாக ேராேபாக்கள பயன்ப�த்தலாம்கிறார்" 
"அட நீ ேவற.. ேராேபாக்கள பயன்ப�த்தினா �ற��� சிக்கல்
வராதில்ைலயா அ�க்�த்தான் அப்ப�ச் ெசால்றார்.” 

 

“நம்ம ெஹச் ஓ � ேமடத்�க்� கம்ப்�ட்டர்ல அன்னா ஆவன்னா �ட
ெதரியா� ேபால�க்ேக.” 

“எப்� ெசால்ற?” 

“அ�த்த ப்ராெஜக்ட்ட நாம எம் எஸ் ஆஃபிஸீல பண்ணலாம்ன்� ெசான்னா,
அ�க்� அ�ங்க அ�க்ெக�க்� எம்.எஸ் ஆஃபிஸ் ேபாக�ம். நம்ம
ஆஃபிஸுேலேய பண்ணலாேமன்� ெசால்றாங்களாம்.” 

 

“ேடய் ஒனக்�த் ெதரி�மா? நா.. ��ள்+, ஃேபஸ்�க், ட்விட்டர், ஸ்ைகப்
எல்லாத்�ல�ம் அக்ெகளண்ட் வச்சி�க்ேகன்.” 

“ஒனக்� வாழ்க்ைகன்னா என்னான்� ெதரி�மாடா?” 

“அடக்கட�ேள. எனக்�த் ெதரியாேத. அ�க்�ச் சீக்கிரமா லிங்க்
அ�ப்�டா.” 

 

“தைலவர் மகளிரணித்தைலவி ேமல ெராம்பக் ேகாவமா இ�க்காேர ஏன்?” 

“நாங்கள் ஆட்சிக்� வந்தால், ஆண்ட்ராய்�க்�ப் ேபாட்�யா நம்ம
கட்சியிலர்ந்� ெபண்ட்ராய்� ைகேபசி த�ேவாம்ன்� ேமைடயிலேய



அறிவிச்�ட்டாங்களாம்.”
 



9) பாரதி �ரட்சிக்கவிஞனா இல்ைல ஆரிய நச்சா? -

நாணயம்
 

 �ன்�ைர 
தமிழ் எக்காளம் �ழங்கிய மற்ெறா� �த்�ைர. எப்ேபர்ப்பட்டவர்க்�ம்
ம�பக்கம் உண்�. அவ்வைகயில் பாரதியாரின் இ� பக்கங்கைள�ம்
நாணயாம் ேபால் அல�ம் �த்�ைர.
 

---------------------------------------------------------------------------------------

-------------

 

 

நாணயத்திற்� இரண்� பக்கங்கள் இ�ப்ப� ேபால இங்� ஆய்விற்�
எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம் தைலப்�க்க�ம் இரண்�
பக்கங்க�ைடயைவ. ஒவ்ெவான்� பற்றி�ம் விரிவாக ஆராய்ேவாம். எனேவ
இப்பக்கத்திற்� நாணயம் என்� ெபயரிடப்பட்�ள்ள�. யா�ைடய
மனத்ைத�ம் �ண்ப�த்�வ� இக்கட்�ைரயின் ேநாக்கமன்�. நாணயத்தின்



ம�பக்கத்ைத�ம் பார்க்க ேவண்�ெமன்ப�தான். ஆகேவ நாணயம்
ேபான்றி�ப்பவர்கள் தாம் இப்ப�தியில் இடம்பி�ப்பார்கள். தமிழ்
�ைவக்காக, ஆய்�ச்�ைவக்காக, பட்�மன்ற �ைவக்காக எ�த்�க்ெகாண்ட
ஆய்ேவ இ�. இந்தச்சிந்தைனக்� தைலப்�க் ெகா�த்தவர் எம � இைணய
நண்பர் அறிவழகன் ைகவல்யம். அவர்க�க்� எம� வைலப்� வாசகர்கள்
சார்பாக நன்றிகைள உரித்தாக்�கிேறாம். வாசகர்க�ம் உங்கள்
தைலப்�க்கைள எங்க�க்� மின்னஞ்சல் ெசய்யலாம். 

�ரட்சிக்கவிஞேன: 

�ரட்சிக்கவிஞந்தான். இதில் ேவ� க�த்�க்கள் என்பதில் எனக்�
உடன்பா�ல்ைல. எத்�ைண கவிகள்.அத்�ைண�ம் காலத்தில் அழிக்க
��யாதைவ. கண்ணன் பாட்�, �யில் பாட்� என இவற்ைற மிஞ்ச
ஆேளயில்ைல. ஏன் இன்�ம் �ட பல ேமைடகளில் இவரின் கவிைதகைள
ேமற்ேகாள் காட்�கிறார்கேள. 

உலகமாகவி: 
அவைர உலகமாகவி என்� ெசால்லாத ஆட்கேள

இல்ைல. பார்ப்பனர்களிடத்திலி�ந்� ேவ�பட்டவர் எங்கள் பாரதி. �கம்
��க்க மழித்�க்ெகாள்�ம் காலத்திேலேய கா� வைர மீைச
ைவத்தவர். அந்த வீரத்திைன என்ெசால்வ�? வார்த்ைதகேள
இல்ைல. அந்தணர்கள் யா�ம் அக்காலத்தில் �ண்டா� கட்டாத காலத்தில்
வீரத்�டன் �ண்டா� கட்�யவர். த�யிைனப் பி�த்�க்ெகாண்� பாரதி
வீதியிைன வலம் வ�வேத அழ�தான். 

இதைன அறியா இக்காலச் சி�வர்கள், பாரதி திைரப்படம் பார்க்க
ேவண்�கிேறன். ைகம்ெபண் ம�மணம், தாழ்த்தப்பட்ேடாைர இைறவனின்
பிள்ைளகள் என்� மாற்றிய� என மி�தியான எ�த்�க்காட்�கள்
பாரதியிைன ஓர் உலகமாகவியாக ஏற்�க்ெகாள்ள உத�ம்.
 

பாரதி பாடல்கள்: 

எல்லாவற்றிற்�ம் ேமலாக இவரின் ேமல் ெகாண்ட
நட்�க்காக, கனகசைப என்பவர் தன் ெபயைரேய பாரதிதாசன் என்�
மாற்றிக்ெகாண்டைத ஏற்�க்ெகாண்டேத தமிழ் ��ம் நல்�லகம். இன்�ம்
எத்�ைண பாடல்கள் இவரின் ெப�ைம பைறசாற்�கின்றன. �ட்�ம் விழிச்
�டர்தான் கண்ணம்மா..., இந்த காற்� ெவளியிைடக் கண்ணம்மா..., ஓ�
விைளயா� பாப்பா..., �ப்ப� ேகா� ஜனங்களின் சங்கம் ��ைமக்�ம்
ெபா��ைடைம... என பள்ளிக்�ழந்ைதகள் பாடாத பாடல்கேள இல்ைல.

 

நாட்�ப்பற்�: 



பாரதியின் நாட்�ப்பற்�க்� அளேவ இல்ைல. அவரின் பாடல்களில் அ�
ெதன்ெறன விளங்�ம். 

"ெசந்தமிழ் நாெட�ம் ேபாதினிேல - இன்பத் 
ேதன் வந்� பா�� காதினிேல - எங்கள் 

தந்ைதயர் நாெட�ம் ேபாதினிேல
��சக்தி பிறக்�� �ச்சினிேல.” 

நாட்�ைன தாய் என்றைழப்ப�தான் வழக்கம். ஆனால் பாரதி தந்ைதயர்
நாெடன்� அைழத்தி�க்கிறார். மர� ெதரிந்� மர�
மீறியி�க்கிறார். அதனாேலேய ��ைம கிைடத்தி�க்கிற�. தாம்
��ச்ேசரியிலி�ந்த காலத்தில் பிெரஞ்� ெமாழியி�ம் �லைம
ெபற்றி�க்கிறார். பிெரஞ்�க்காரர்கள் பி�க்க வ�ம் ெபா�� ஒ� வீட்�ல்
ெசன்� ஒளிந்� ெகாண்டார் பாரதி. அவைர நாம் இழந்த�, ஈ� ெசய்ய
இயலாத இழப்ேபயா�ம். உலகமாகவி இறந்த நாைள அல்ல� பிறந்த நாைள
கவிகள் நாளாகக் ெகாண்டாட ேவண்�ம். அ�ேவ நாம் அவ�க்�ச் ெசய்�ம்
மரியாைத. 

"யாமறிந்த ெமாழிகளிேல தமிழ் ேபால் இனிதானெதங்�ம்
காேணாம்.” என்ற இவர� உயர்�ற்� தமிழ்��ம் நல்�லகத்தின் அரிய
உைடைம. இன்�ம் இந்தக்�ற்� எல்ேலாரா�ம் பரவலாகப்
பயன்ப�த்தப்ப�கிற�. அ� தவ�. ஏெனனில் பாரதி
தமிழ்,மைலயாளம்,வடெமாழி,சமற்கி�தம்,பிெரஞ்�,ஆங்கிலம் ஆகியவற்றில்
�லைம ெபற்றவர். எனேவ அவர் இவ்வா� ெசால்வ� சரிேய. ஒேர ஒ�
ெமாழியிைன மட்�ேம ெதரிந்த பிஞ்�கள் இதைனப் பயன்ப�த்தக்�டா�
என் தாழ்ைமயான க�த்�.

எல்லாேம எம்�யிர் எனக்க�திய உயர்ந்த உள்ளம் : 
தா�ண்ண ைவத்தி�ந்த ேசாற்றிைன காக்ைகக�க்� இட்� விட்�

காக்ைக ��வி எங்கள் இனேம என்� பா�யவர் பாரதி. இவர�
இச்ெசய்ைக, வா�ய பயிர்கைளக் கண்ட ெபா�ெதல்லாம், வா�ேனன் என்�
�றிய வள்ளலாரின் ெசய்ைகயிைன நிைன�ட்�கிற�. 

தனிெயா� மனித�க்� உணவில்ைலெயனில் இச்ெசகத்திைன
அழித்தி�ேவாம். என்� பா�யவர் பாரதி.
தம்மில்லத்திற்� அைழத்� வந்� இழிவாகக் க�த்தப்பட்ட இனத்ேதா�க்�
��ல் அணிவித்� ெப�ைமப்பட்டவர் பாரதி. 

"ெவள்ைள நிறத்ெதா� �ைன - எங்கள் 

வீட்�ல் வள�� கண்�ர்
பிள்ைளகள் ெபற்றதப்�ைன - அைவ 



ேப�க்ெகா� நிறமாம்.
பாம்பின் நிறெமா� �ட்� - ெவள்ைளப் 

பாலின் நிறெமா� �ட்�
க�ஞ்சாந்� நிறெமா� �ட்�
எந்த நிறமி�ந்தா�ம் அதில் ஏற்றம் �ைற� உண்ேடா”

என்� பா� �ைனயிேலேய ஏற்றதாழ்வில்ைல, மனிதனில் ஏனப்பா இத்தைன
பிரி� என்றவர். ேம�ம் இைச பின்ேனா�களாக அவர� பிள்ைளகைள
விட்�ச்ெசன்�ள்ளார். அவர� ெபயரன் இராஜ்�மார் பாரதி ஒ�
அ�ைமயான க�நாடக இைசப்பாடகர். இத்தைகய பாரதி
�ரட்சிக்கவிஞேன. வாழ்க பாரதி �கழ்.

 

ஆரிய நச்ேச - ம�பக்கம் :
என்னய்யா ெபரிய பாரதி? இவெரல்லாம் ஒ� கவிஞரா? இ�ைவக்கவிஞர்
என்� ம�ைரக்காரர்களால் அைழக்கப்பட்டவர். சரியான கஞ்சா ��க்�ம்
ேபர்வழி. இவர� பைழய ஒளிப்படங்களில் கன்னங்கெளல்லாம்
ஒ�ங்கிக்காணப்ப�ம். அதற்�க்காரணம் கஞ்சா இ�ைவேய. உலகமாகவி
என்றைழக்கப்ப�ம் இவர் இப்ப� கஞ்சாவிற்� அ�ைமயானவேர. 

பல்லாண்�க�க்� �ன் வடநாட்�லி�ந்� வந்த பார்ப்பனக்
��ம்பத்தில் பிறந்� விட்� ஏேதா தமிைழக் �த்தைகக்� எ�த்தவர் ேபால்
பிதற்றியவர். வீட்�ல் அந்தணத்தமிழ் ேபசிய இவர்
தமிழ்க்கவிஞனா? வடெமாழியிைன தமிழில் �ைழத்ெத�த
கவிெய�தியவர். தனிைம வி�ம்பி. சரியான பித்தர்.
 

தமிழ்க்ெகாைலகள்: 

ஜகம் என்ப� உலகம் அல்ல� கா�. இதைன சகம் என்� எ�தி
தமிழ்க்ெகாைல ெசய்தவர். தன்ைனத்திட்�யவர்கைளத் திட்�வதற்காகேவ
கைதகள் எ�தியவர். காக்ைகப்பார்லிெமண்ட் என்ற கைதகைளெயல்லாம்
எ�தியவர். காக்ைகபார்லிெமண்ட் என்ன தமிழா? தான் எ�திய�தான் சரி
என்� ேப�பவர். அகம்பி�த்தவர். ஒ�ைமப் பன்ைமயிைன மாற்றி எ�திவிட்�
இதற்� ேபாகர் இலக்கணத்தில் இடம் இ�க்கிற� என்ெறல்லாம்
சப்ைபக்கட்�க் கட்�பவர்.
 

தன்னலமிக்கவர்: 
தன்னினத்தார் யா�ட�ம் சரிவர ேபச்�வார்த்ைத

ைவத்�க்ெகாள்ளாதவர். உலகமாகவி இந்த வார்த்ைதைய நிைனத்தாேல
சிரிப்�த்தான் வ�கிற�. இவர் இறந்த ேபா� வந்த �ட்டத்தில் ெமாத்தம்
பதிெனட்ேட ேபர்கள் தாம். இவர் உலகத்ைத தன்னகத்ேத



ெகாண்டவரா? தன் விளம்பரத்திற்காக தன்ைனப்பற்றி�ம், வ�ப்�கள்
பற்றி�ம் எ�தி ெபயெர�க்க நிைனத்தவர். வீட்�ல் உண்ணச் ேசாறில்லாத
ெபா�� பாடல் �லம் உலைகக்கட்�யி�க்க நிைனத்தவர். வா�ங்காலத்தில்
தன்னினத்தார் எல்ேலாரா�ம் ஏசப்பட்டவர் பாரதி.

��ைம என்ற ெபயரில்: 

கட�ைள தாயாக நிைனப்பர், தந்ைதயாக நிைனப்பர். சரி இவர் ஒ�
ப� ேமேல ேபாய் காதலியாக நிைனத்� எ�திய�தான் கண்ணன்
பாட்�. இதில்தான் கண்ணன், கண்ணம்மா ஆகிய�. கண்ணன் ஒ�
ஆண்பால் அைத ெபண்ணாக்கி எ�திய� ��ைமயா என
எண்ணத்ேதான்�கிற�. இைதப்பற்றி ெபரியார் ��வினர் ேவ�பட்ட
கீழ்த்தரமான கைதகைளக் ��வர். உயிரில்லா கண்ணைன கண்ணம்மா
ஆக்கியதற்� மாறாக தன் மைனவி ெசல்லம்மாைவப் பற்றி
எ�தியி�ந்தா�ம் த�ம்.

அகம்பி�த்தவர்: 
அகம்பி�த்த இவர� பாடல்களில் ஒ� அச்சமின்ைம ெதரி�ம். 
"உச்சிமீ� வானி�ந்� வீ�கின்ற ேபாதி�ம் 
அச்சமில்ைல அச்சமில்ைல அச்செமன்பதில்ைலேய
இச்சகத்தி�ள்ேளார் எல்லாம் எதிர்த்� நின்ற ேபாதி�ம்
அச்சமில்ைல அச்சமில்ைல அச்செமன்பதில்ைலேய”

என்பதில் ெதாடங்கி
"காலா என் கால�ேக வாடா 
உன்ைனச் சி� �ல்ெலன மிதிப்ேபன்.” 

என்ப� ஈறாக அைனத்தி�ம் அகம்பி�த்தவராகேவ
ெசயற்பட்��க்கிறார். வா�ங்காலத்தில் �கழ் இல்லாதவர்தான் இந்த ஆரிய
நச்சான பாரதி.

 



10) தமிழறிேவாம்
 

�ன்�ைர:  
என� �தல் ெசால்லாராய்ச்சிக் கட்�ைர. "ப�" மற்�ம் "�ம்மா"

ஆகிய பதங்கள் எவ்வாெறல்லாம் பயன்ப�த்தப் ப�கின்றன என்பைத
எளிைமயாச் ெசால்�ம் கட்�ைர. 
---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

 

�திய பரிணாமம் 
�திய பரிமாணம்
�திய பரிமாணம்
�திய பரிணாமம்
ப� என்�ம் வார்த்ைத எத்தைன ெபா�ளில் வ�கிற�, எத்தைன
பரிமாணங்களில் வ�கிற� என்பைதப் பார்ேபாம். 

1. ப� ெபயர்ச்ெசால்
ெபயர்ச்ெசால்லாக எ�த்�க் ெகாண்டால் ப�க்கட்� ெசால்ைலக்
�றிக்கிற�

2. ப� ெபயர்ச்ெசால்
ப�க்கா� (allowance) ெசால்ைலக் �றிக்கிற�. 

அன்றாடப்ப� (daily allowance) 

3. ப� ெபயர்ச்ெசால்

உழக்� என்�ம் வழக்ெகாழிந்த ெசால்ைலக் �றிக்கிற�. 

எ.கா; கால்ப� அைரப்ப� 

4. ப� விைனச்ெசால்

விைனச்ெசால்லாக எ�த்�க் ெகாண்டால் ப�த்தல்,

(வாசித்தல்) ெதாழிைலக் �றிக்கிற�. 

5. ப� விைனச்ெசால்
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xerox என்�ம் ெசால்�க்� இைணயான ப� எ�த்தல் ெதாழிைலக்
�றிக்கிற�. 

எ.கா; Backup = காப்�ப்ப�  xerox = ஒளிப்ப�

 

6. ப� விைனச்ெசால்

அ�பணிந்� ெசல்லல் ெதாழிைலக் �றிக்கிற�. 

7. ப� ப� அ�க்க�க்காய் வந்தால்

ப�ப்ப�யாய் �ன்ேன�தல் ெதாழிைலக் �றிக்கிற�. 

இப்ேபா� "�ம்மா" எப்ப� இ�க்கிற� என்பைதப் பார்ப்ேபாம். 
1. �ம்மா

"�ம்மா இ�" என்றால் அைமதியாக இ� என்� ெபா�ள். 

2. �ம்மா

"�ம்மாதான்" என்றால் ஒ� ேபச்�க்�த்தான், விைளயாட்�க்�த்தான்
என்� ெபா�ள். 

3. �ம்மா

"�ம்மா ேபசிக்கிட்ேட இ�க்காேத" என்றால் எப்ெபா��ம் ேபசிக்கிட்ேட
இ�க்காேத என்� ெபா�ள். 

4. �ம்மா

"�ம்மாதான் ெசஞ்ேசன்" என்றால் காரணமில்ைல என்� ெபா�ள். 

5. �ம்மா

"�ம்மாதான் இ�க்ேகன்" என்றால் ேவைலயில்லாமல் இ�க்ேகன் என்�
ெபா�ள். 

6. �ம்மா

"�ம்மாதான் ஒப்�க்காகத்தான்" ஒன்�மில்ைல என்� ெபா�ள். 

7. �ம்மா
"�ம்மா �ம்மா ெசய்யாேத" என்றால் அ�க்க� ெசய்யாேத என்�
ெபா�ள். 



சரி. "ப�" மற்�ம் "�ம்மா" பற்றி ெதரிந்� ெகாண்ேடாம். அைவகைள ஏ�
வழிகளில் பிரித்தாராய்ேதாம் . �ம்மா இ�க்காமல் ப��ங்கள். 

 



11) பழெமாழி
 

�ன்�ைர:  
பழெமாழி நா�� என்ற �லில் �ன்�ைரயைறயனார் எ�திய

நா�� பழெமாழிகள் மட்�ேம பழெமாழிகள். ஆனால் நாம் இன்ைறய
நாளில் ேப�வதில் ெகாஞ்சம் பைழைம ஒட்�யி�ப்பி�ம் அைதப் பழெமாழி
என்� அைழத்� நாேம அதற்ெகா� விளக்கம் ெகா�த்�
வ�கிேறாம். அவ்வைகயில் நாேம ெசால்லிக்ெகாள்�ம் பழெமாழிகள்
இரண்�ற்� விளக்கம் ெகா�த்�ள்ேளன். இவ்விளக்கங்கள் என�
பட்டறிவில் நான் கற்றவைவயா�ம்.

---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------



i) நாையக் கண்டால் கல்ைலக் காேணாம், கல்ைலக்
கண்டால் நாையக் காேணாம்

"நாையக் கண்டால் கல்ைலக் காேணாம், கல்ைலக் கண்டால் நாையக்
காேணாம்." என்� ஒ� ெசாலவைட உண்�. 

விளக்கம்: 
"கல்லில் வ�க்கப்பட்��ந்த நாயின் சிைலயிைன, நாய் என்� நிைனத்�ப்
பார்த்தால் அ� நாய். கல்ெலன்� நிைனத்�ப் பார்த்தால் அ� கல்." என்ப�
விளக்கம். 
ம�ப்�:
இைத இக்காலச் சிறார்கள், நாய் வ�கின்ற�, கல்ைல எ�த்தால் அ�
ஓ�வி�ம். ஆகேவ நாையக் கண்டால் கல்ைலக், கல்ைலக் கண்டால் நாையக்
காேணாம் என்பர். 
தவம்: 
நாயாக வ�க்கப்பட்ட சிைலேய உயிர் ெகாண்� எ�ந்� �ைரக்�ம்
என்ெறண்ணி தவம் ெசய்தால், அந்தக்கல்�ம் நாயாக மா�ம் த�ணம்
வந்ேத தீ�ம் என்ப� தவம். அவ்வா� �ைரக்�ம் கால் அஃ� கல் அன்�;

கட�ள். 



ii) பந்திக்� �ந்� பைடக்�ப் பிந்� - பழெமாழி
விளக்கம்

"பந்திக்� �ந்� பைடக்�ப் பிந்�" என்� ஒ� பழெமாழி உண்�. அதன்
விளக்கமாக, பந்தியில் ெசன்� சீக்கிரம் சாப்பிட ேவண்�ம். பைட என்றால்
பின்னால் நின்� ஒளிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம் என்� ஒ� விைளயாட்டாக
விளக்கத்ைதச் ெசால்வ�ண்�. ஆனால் அதன் ெபா�ள் அஃதன்�.

 

அதன் ெபா�ைள கீேழ காண்ேபாம். அைதக் கீேழ�ள்ள� ேபான்� தி�த்தி
வாசிக்க ேவண்�ம். 
 

"பந்திக்� �ந்�ம் பைடக்�ப் பிந்�ம்."  அைனவ�ம் நிைனப்ப� ேபான்�
இ� ஒ� பழெமாழியன்�. இ� ஒ� வி�கைத. அைத "பந்திக்� �ந்�ம்
பைடக்�ப் பிந்�ம். அ� என்ன ?" என்� ேகட்க ேவண்�ம். 
 

அதற்கான விைட கட்ைட விரல் அல்ல� ெப�விரல்.  

 

பந்தியில் கட்ைட விரல் �ந்திச் ெசன்� ேதைவயானைத எ�த்� வாய்க்�ள்
உணவாகத் தள்�கிற� அதனால் பந்திக்�ம் �ந்�ம் என்�ம்,  பைடயில்
�தன்ைமயான ேபார்க்க�வி வில்�ம் அம்�ம் ஆ�ம். வில்லில்
கட்ைடவிரலான� பின்�றமாக நாைண (வில்லின் கயிற்ைற) இ�க்க உத�ம.

எவ்வள� பின்னால் நாணான� இ�க்கப்ப�கிறேதா அவ்வள� ெதாைல�
�ன்னால் அம்பான� ெசன்� எதிராளிையத் தாக்�கிற�. ஆைகயால்
பைடக்�ம் பிந்�ம் என்�ம் அைழக்கப்ப�கிற�. 

 

ஆதலால், 

 

"பந்திக்� �ந்�ம் பைடக்�ப் பிந்�ம்." - அ� என்ன? "கட்ைடவிரல்" 

 



  

 



12) தமிழில் �திய திரட்�:

 

�ன்�ைர:  
அண்ைமயில், தமி�க்�க் கிைடத்த இைணயச் ெசாத்�.

அைதப்பற்றி தமிழ் கம்ப்�ட்ட்டர் இத�க்� எ�திய ஒ� பதி�. 

தமிழில் �திய திரட்�

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------

தமிழ் எ�த்தாளர்கள் வைலப்பதிவர்கள் ெபா�வாகத் திரட்�கைளத் ேத�
அைலவர். அைவ வைலப்பதி�கைளத் திரட்� வைலப்பதிவர்களின்
பதி�கைள இைணயத்தில் உலா வ�பவர்க�க்�க் காட்�ம். அதன் �லம்
அவர்களின் வைலப்ேபாக்�வரத்� (net traffic) அதிகமா�ம். 

 

தமிழ் மணம் 
இந்திய நாட்டவர்கைள மட்�மின்றி உலகத்தமிழ் வைலப்பதிவர்கள்
ெப�ம்பாலாேனாைர தன்பால் ஈர்த்� ஆண்� ேதா�ம் வி�� வழங்கி வந்த
�தலாம் இடத்�த் திரட்� இ�.

  



தமிழ்மணம் பற்றி சில �றிப்�கள்: 

 

1. தமிழ்த்திரட்�யான� ஒ� ெபாத்தாைனக் ெகா�த்த�. அைதச்
ெசா�க்க �தியபதி�கள் தளத்தில் ஏற்றப்ப�ம்.
2. அதில் நாம் வாக்களிக்க, வாக்�க�க்ேகற்ப பதி�கள் தமிழ்மணத்தில்
காட்டப்ப�ம்.
3. பல ஆண்�களாக இயங்கி வந்த இந்தத்திரட்� (��ப்பிக்கப்பட்ட ேநரம் :
July 26, 2019, 4:20 am) �றிப்பிட்ட ேததிக்�ப்பிற�,

ேமம்ப�த்தப்படாமல் �டங்கிவிட்ட�.

4. வைலப்பதிவர்க�க்� இதன்�டக்கம் ெப�ம் ஏமாற்றமாக இ�ந்த�.

 

தமிழ்ச்சரம்: �திய தமிழ்த்திரட்� 

 

தமி�க்காக பல நிரல்கள், வைலச்ெசயலிகள் என தன்னால் இயன்ற
வைரயில் தமிழ் ெதாண்டாற்றி வ�ம் அன்பர் நீச்சல்காரன் அவர்கள் இந்த
வைலத்திரட்�ைய ஆயத்தப்ப�த்தியி�க்கிறார்.
இராஜா இராமன் என்ற இயற்ெபயைரக் ெகாண்��ந்தா�ம், வாழ்க்ைகயில்
பல்ேவ� வண்ணம் எதிர் நீச்சல் ேபாட்�க் ெகாண்��ப்பதால் நீச்சல்காரன்
என்ற �ைனப்ெபயரில் தமிழ்த் ெதாண்� ெசய்வதன் �லம் உலா வந்�
ெகாண்��க்கிறார். 
 



 

1. கடந்த ஆண்� இேத சர்வேதசத் தாய்ெமாழி நாளில் தமிழ்ப்
பிைழதி�த்தியான வாணியின் ேமம்பட்ட பதிப்� ெவளியான�. இந்த
ஆண்� இைணயத்தமிழ்க்�ச் சி� �யற்சியாக ஒ� �திய தமிழ்
வைலப்பதி� திரட்�ைய அறி�கம் ெசய்யப்ப�கிற�.

2.  இைணயத் தமிழ் வரலாற்றில் இ�பதிற்�ம் ேமற்பட்ட வைலப்பதி�
திரட்�கள் இ�ந்தன. ஆனால் இன்� அைவ அரிதாகிவிட்டன. அதன் �லம்
கற்ற பாடத்ைதக் ெகாண்�ம் �திய பதி�கைள ஊக்கப்ப�த்�ம் வைகயி�ம்
இந்தத் திரட்� வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�.

 

3. ஒ��ைற தளத்ைத இைணத்தால் ேபா�ம். அதன் பதி�கைளத்
தானாகத் திரட்�க் ெகாள்�ம்.
அேமசான் ைடனேமா�பி (DynamoDB in AWS) ெதாழில்�ட்பத்ைதப்
பயன்ப�த்தி எண்ணிக்ைக வரம்பில்லா வைலப்பதிைவ�ம் (unlimited

blogs) தானாகத் திரட்�க் ெகாள்�ம் திற�ள்ள�.

 

4. ெசயற்ைக �ண்ணறி� (Artificial Intelligence - AI) ெகாண்�
பதிைவத் தானாக வைகபிரித்� வாசகர்க�க்�ப் பிரித்�க் காட்�ம்.
கணித்தமிழில் உைரப்பிரிப்� (Text classification) �ட்பம ்இங்ேக
ைகயாளப்ப�கிற�.

 

5. அைனத்�க் ைகயடக்கக் க�விக�க்�ம் உகந்ததாக இதன் பயனர்
இைட�கம் வ�வைமக்கப்பட்�ள்ள�. எளிதில் ைகப்ேபசியிலி�ந்�

 



திரட்�ைய எளிதில் அ�கிப் பயன்ப�த்த ���ம்.
 

6. இன்ைறய பதி�, இந்த வாரப்பதி�, கடந்த வாரம், �ன்னணி 25

பதி�கள் என்� காலவாரியாக�ம் ப�க்கலாம். ேதடல் ெபட்�யில் �றிச்ெசால்
இட்�ம் ேத�ப் ப�க்கலாம்.
இ� ேபாக பல சிறப்� அம்சங்க�ம் இதில் உள்ளன. பல அம்சங்க�ம் ஆய்�
நிைலயில் உள்ளன. இனி எ��ேவாைர�ம் வாசிப்ேபாைர�ம் இைணக்�ம்
சரமாக இந்தத் தமிழ்ச்சரம் ெசயல்ப�ம்.
 

தளம்: https://tamilcharam.com/ இத்தளம் இன்�ம் பயனர்களின்
உள்ளீ�கைளக் ேகட்� அதற்ேகற்ப மாற்றங்கள் ெசய்யக் காத்தி�க்கிற�.  

tamilcharam@gmail.com மின்னஞ்சல் ெசய்� தள ேமம்பாட்�ற்கான
�றிப்�க்கைளத் தரலாம். ெசயற்ைக �ண்ணறி� �லம் ெசயற்ப�ம்
தமிழ்த்திரட்� இ� என்ப� நம் தமி�க்�ப் ெப�ைம. என் வைலப்பதிைவச்
ேசர்த்� விட்ேடன். உங்கள வைலப்பதிைவ விைரவாய்ச் ேச�ங்கள்.

 

https://tamilcharam.com/
mailto:tamilcharam@gmail.com


13) யம் சர்வர் (வழங்கி)
 

�ன்�ைர: 
யம் சர்வர் (வழங்கி) எப்ப� ெசன்ட் இயங்�தளத்தில் ெசயல்ப�கிற�,

அைத எவ்வா� அைமக்க ேவண்�ம் என்பைத விளக்�ம் ஒ�
ெதாழிற்�ட்பக் கட்�ைர. �திய ெபாறி நிைறஞர்க�க்�ப் (system

admins - newbies) பயன்ப�ம். 

---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------

ப�ப்� ஞமலி ேமம்பாட்� வழங்கி (YellowDog updater Modified

Server) 

ப�ப்� ஞமலி ேமம்பாட்� வழங்கி என்றால் என்ன? (YUM server) என்றால்
என்ன?) 

லினக்� இயங்�தளத்தில் ெபா�வாக ஏேத�ம் நி�வ ேவண்�ெமனில், ஒ�
ேகாப்பிைன மட்�ம் பயன்ப�த்தினால் ஆகா�. அ� சிற்சில அல்ல� பற்பல
சார்�ப் ெபாதிகைள (dependency packages) நி�வக் ேகட்�ம். நாம்
சில ேநரங்களில், ேகாப்�க்கைள ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நி�வல் ெசய்ய
நிைனவில் ைவத்�க் ெகாள்ளலாம். ஆனால் எப்ெபா��ம் அைனத்�
�தன்ைமக் ேகாப்�க்கைள�ம் (primary packages), சார்�க்
ேகாப்�க்கைள�ம் நிைனவில் ைவத்தல் இயலாத ெசயலா�ம். சில
ேநரங்களில் அதிகப் ப�யான சார்�க் ேகாப்�கள ேதைவப்ப�ம். எனேவ,

அதற்கான ஒ� அைமவிைன (configuration), நாம் அேத ெபாறியிேலா
அல்ல� ேவ� ஒ� வழங்கியிேலா ைவக்கலாம். அந்த அைமேவ யம் சர்வர்
(YUM server) என அைழக்கப்ப�கிற�. அைத நாம் ப�ப்� ஞமலி
ேமம்பாட்� அைம� என்� அைழக்கிேறாம்.
 

அதன் பயன்பா�கள் என்ெனன்ன? (Advantages of YUM

server) 



1. சார்�ப் ெபாதிகைள அ� நிைனவில் ைவத்�க் ெகாள்�ம். (It is

automatic dependency resolution) 

2. அைனத்�ப் ெபாதிகளின் ெபயர்கைள�ம் பயனர் நிைனவில் ைவத்�க்
ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல. �தன்ைமப் ெபாதியின் ெபயைர மட்�ம்
நிைனவில் ெகாள்ள ேவண்�ம். (No need to remember the

packages) 

 

  

 

ப�ப்� ஞமலி ேமம்பாட்� வழங்கி   அைம� �ைறகள் Yum (Yellow-

Dog updater Modified) server configuration:

�ன்� வைகயான ப�ப்� ஞமலி வழங்கியின் அைம�கைளக் காணலாம்.
 

1. ேகாப்� �ைறயில் அைம� (File method):

வழங்கி�ம் (server), பயன்பாட்�ப் ெபாறி�ம் (client) ஒன்றாயி�ப்பின்
இந்த �ைற ஒத்� வ�ம். �தலில் நம� இயங்�தளம் அடங்கிய
அடர்��வட்� அல்ல� ISO ேகாப்பி�ள்ள அைனத்� ேகாப்�கள் (files),

அைட�கள் (directories) அைனத்ைத�ம் �றிப்பிட்ட பாைதயில்
ப�ெய�த்� (copy to /var/ftp/pub) அைமக்க ேவண்�ம். அதன் பிற�
கீேழ�ள்ள ேகாப்பிைனத் தயார் ெசய்� வழங்கியைமைவ ��க்கலாம்.
 



#vi /etc/yum.repos.d/somename1.repo 

[somename]

name=reponame

baseurl=file://var/ftp/pub/ 

enabled=1

gpgcheck=0 

 

வழங்கிையப் பயன்ப�த்தி ெபாறியிைன ேமம்ப�த்த பின்வ�ம் கட்டைளைய
உள்ளிட�ம்.
#yum update

 

வழங்கி�ம் (server), பயன்பாட்�ப் ெபாறி�ம் (client) ெவவ்ேவறாக
இ�ப்பின் இம்�ைற ஒத்�வரா�. அதற்� கீேழ�ள்ள �ைறகளில் (ftp or

http) ஏேத�ம் ஒன்ைறப் பயன்ப�த்தலாம். இம்�ைறகளில் வழங்கி�ம்,
பயன்பாட்�ப்ெபாறி�ம் ஒேர ெபாறியாக�ம் இ�க்கலாம் அல்ல� ெவவ்ேவ�
ெபாறிகளாக�ம் இ�க்கலாம்.   அதற்� �தலில் அல்ல� FTP /

HTTPவழங்கிகைள ெபாறியில் நி��தல் ெசய்தல் ேதைவ.

 

2. ேகாப்� மாற்றி வழங்கி �லம் அைமக்கப்ப�ம் �ைறைம (FTP �ைற
அைம� File Transfer Protocol Method):

#vi /etc/yum.repos.d/somename2.repo 

 

[somename]

name=reponame

baseurl=ftp:/192.168.1.254/pub/ 

enabled=1

gpgcheck=0

 

smb://var/ftp/pub/


3. மீஉைர ேகாப்� மாற்றி �ைறைம (Hyper Text Transfer

Protocol - HTTP Method):

#vi /etc/yum.repos.d/somename2.repo 

[somename]

name=reponame

baseurl=http:/192.168.1.254/pub/ 

enabled=1

gpgcheck=0

 

ேகாப்பைமவின் விளக்கம்:
 

vi /etc/yum.repos.d/somename2.repo – somenameஎன்ப�
ஏேத�ம் ஒன்றாக இ�க்கலாம். 
[somename], name=reponame - ஏேத�ம் உங்க�க்�த்
ேதைவயான ெபயர்கைளக் ெகா�க்கலாம்.
baseurl=http:/192.168.1.254/pub/ - உங்கள் ெபாறியிைனப்
ெபா�த்�, ftp அல்ல� httpெகா�க்கலாம். 
enabled=1, gpgcheck=0   ேபான்ற வரிகைள அப்ப�ேய உள்ளீ�
ெசய்யலாம். 
 

ப�ப்� ஞமலி ேபம்பாட்� வழங்கிையப் ெபா�த்� நாம் இயங்�தளத்திைன
எளிதில் ேமம்ப�த்தலாம் (update), �திய ேகாப்�க்கைள நி�விப் (new

package installation)பயன்ப�த்தலாம்.
 

கைலச்ெசாற்கள்:

folder - அைட�கள்
files - ேகாப்�கள்
dependency - சார்�கள்
server - வழங்கி



target system - பயன்பாட்�ப் ெபாறி அல்ல� இலக்�ப் ெபாறி
 

 



14) வாைக ��ய வாமணி - எ�த்தாளர்
வா.மணிகண்ட�டன் ஒ� ேநர்காணல்
 

 �ன்�ைர 
நண்பர், எ�த்தாளர் வா.மணிகண்டன் அவர்க�டன் ஒ� சிறிய ேநர்காணல்.

 எளிய ெகாங்�த்தமிழில் அைமந்�ள்ள�. எ�த்தின் �லம் ஈட்�யைத
மக்க�க்�ச் ேசைவ ெசய்� வ�ம் அவர� பண்� எனக்� மட்�மின்றி
உங்க�க்�ம் பி�க்�ெமன்ேற க��கிேறன்.

---------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------

எ�த்தால் ஈட்�ய இன்ெபா�ள் ெகாண்�
ஏைழ மாணவர் இதயம் பயில 

ஆ�தல் தந்� அறப்பணி ெசய்�ம்

வண்ணம் மி�ந்த வாமணி நீேய. 

“கன்னத்தில் �த்தமிட்டால்” படத்தில் �ஜாதா எ�த்தில் வ�ம் ஓர்
உைரயாடல், 

“ஒர் எ�த்தாளைனப் ேபசச்ெசால்வ� �தல் தவ�" 

மாதவனின் இந்த உைரயாடல் ேகட்� அைவேய படத்தில்
ைகதட்�ம். நா�ம் அ� ேபாலத்தான் �ைன ேபால் இ�க்�ம் ஓர் எ�த்தாளர்
என்ன ேப�வார் என்ற ேநாக்கில் வா.மணிகண்டன் இல்லம்
ேசர்ந்ேதாம். அைமதியாக வரேவற்பைறயில் அமர ைவத்�,

“வாங்க.. ேபாங்க..” ெகாங்�த் தமிழில் இனிைமயாகப் ேபசினார். 



இவைரப்பற்றி “ஈேரா� மாவட்டம் கரட்ட�பாைளயம்” என்� தட்�னால்
இைணயம் காண்பிக்கிற�. ��ங்கக்�றினால், இவர�
பிள்ைளைய, ��ம்பத்ைத இவர� ெபற்ேறார் பார்த்�க் ெகாள்வதால் இவரால்
எ�த்�லகில் பரிமளிக்க ��கிற�. “வைலப்� எ�த்தாளர்”, “நிசப்தம்
அறக்கடைள நி�வனர்”, “கட�ர் ெவள்ளத்திற்� அ�ப� இலகரங்கள்
உதவியவர்”, “2016 ஆம் ஆண்�க்கான டாப் 10 நம்பிக்ைக
மனிதர்களில் ஒ�வ ராக ஆனந்த விகடனால்
ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டவர்”. என்� இவர� ேபர், �கழ் ��க்ெகாண்ேட
ேபானா�ம் �ளியள�ம் ெச�க்கின்றி இனிதாய் அளவளா�கிறார். அவர�
உைரயாட்�லி�ந்� நாம் ெதா�த்தைவ. 

எ�தத் �ண்� ேகாலாக இ�ந்த�? 

“எ�த்தாளர் �ஜாதாதான். அவர் எ�த்ைதப் ப�த்த�, அவர் ஒ�
வாரத்தில் ஏ� நாட்களில், ஏ� கைதகள், எ� இதழ்களில்
எ�தியி�க்கிறார். எந்தக் �ழப்ப�மில்ைல. எ�த்தில் யா�ேம ெசய்யாத
ஒன்� இ�.” 

“அேதா� �ன்றாம் வ�ப்� �தல் தமிழ் வழிக்கல்வி
கற்ற�தான். எ�த்தாளர் ம�ஷ்ய�த்ரனின் அறி�கம் கிைடத்த�. அவர்
�திய இலக்கியங்களின் பக்கம் என� ஆர்வத்ைதத் தி�ப்பி விட்டார்.”
 



அறக்கட்டைள எண்ணம் எப்ப� வந்த�?

“��ம்பப் ெபா�ப்�மில்லாமல் இந்த வயதில் வாழ்க்ைக வாய்ப்ப� வரம்
என்� �ரிந்� ெகாண்ட ேபா�தான் நிசப்தம் அறக்கட்டைளையத்
ெதாடங்�ம் எண்ணம் உதித்த�. எ�த்�ல ெகைடக்கற பணத்த என்ன
ெசய்யற� அப்�ன்� ெநைனக்கறப்பத்தான் இந்த மாதிரி எண்ணம்
வந்த�. அறங்காவலர், ெபா�ப்பாளி (trustee) அப்�ன்� நா. யாைர�ம்
ேசக்கல. அ�வலக�ம் இல்ல. என்ேனாட வீ�தான்
அ�வலகம். என்னப்பத்தி ெதரிஞ்சவங்க. நண்பர்கள். எல்லா�ம்
உத�றாங்க. ஏைழ மாணவர்க�க்� என்னால ��ஞ்சைதச் ெசய்யேறன்.” 



“நிசப்தம் அறக்கட்டைளக்� ெவள்ள நிவாரண நிதி
அ�ப� இலகரங்கள் வந்தி�க்ேக. ஆனந்த விகடன்
நம்பிக்ைக மனிதர்கள் வரிைசயில வந்தி�க்கிங்க 

எப்ப� இ�க்� இந்த ேசதி?
“எல்லாேம தானா நடக்கற�தான். நா. கட�ர்ல ெவள்ள நிவாரணத்�க்�
ஒத�றதப் பாத்�ட்�தான், அறக்கட்டைளக்� பணம் ெநைறய வரத்
ெதாடங்கிச்�. 2015ல ஆனந்த விகடன்ல என்ேனாட கலந்�ைரயாடல்
நடத்தினாங்க. இப்ப 2016ல ேதர்ந்ெத�த்தி�க்காங்க. நாம ெசய்யறத நாம
ெசய்யேறாம் அவ்வள�தான்.”

 



எப்ப� எ��கிறீர்கள்?
தம� வரேவற்பைறயில் அகன்� இ�க்�ம், ஒளி உமிழ் இ��ைனயத்

ெதாைலக்காட்சிையக் (LED-Light Emitting Diode TV) காட்�ப்
ேப�கிறார். “நான் ெதாைலக்காட்சி பார்ப்பதில்ைல. பத்� மணிக்�
எல்ேலா�ம் உறங்கப் ேபாய் வி�வார்கள். நமக்� பத்�லர்ந்� ெரண்�
மணிவைரக்�ம் ேநரம் இ�க்��. இந்த ேநரத்�ல நான் எ�தற�தான்
இதழ்கள்ல நாேள�கள்ல  வர்ற�.” 

“ெதாைலக்காட்சி பாக்கறதில்ைலங்கறீங்க, ஆனா ஒங்க ெசல்�லாய்ட்
சிற�கள் அயல் நாட்�ப்படங்கள் பத்தி ேப�ேத” இ� நாம். 

சிரிப்�டன் ெதாடர்கிறார். “நா.. பாக்கறேதல்லாம் அடர்
��வட்�த்தான் (DVD). வாரத்�க்� இரண்� படம் அயல் ெமாழில
பாத்��ேவன். அதப்பத்திதான் ெசல்�லாய்ட் சிற�கள்ல எ�திக்கிட்�
வர்ேறன். சில உதவி இயக்�நர்கள் �ட அவங்க படத்� எதாவ� உதவி
ேகக்கறாங்க. ஆனா இன்�ம் என் ேபர ேபாடத் ெதாடங்கல.”

 



எ�த்தின் எதிர்காலம் எப்ப�?

“எ�த்திற்� எதிர்காலம் சிறப்பாக இ�க்கிற�. என்ன எ�த ேவண்�ம்
என்� மட்�ம் மனதில் ெகாண்� எ�தத் ெதாடங்�ங்கள். ‘எல்ேலா�ம் �கழ
ேவண்�ம்’, ‘நிைறய பணம் ஈட்ட ேவண்�ம்’ என்ெறல்லாம் நிைனத்�க்
ெகாண்� எ�தினால் மக்கள் உங்கள் எ�த்ைதப்
�றக்கணிக்கக்��ம். நீங்கள் எ��வைத ஈ�பாட்�டன் ெசய்� வந்தால்
அதற்�ரிய சன்மானம் உங்கைள வந்� ேச�ம். ெதாடக்கத்தில் நான்
வைலப்�வில் எ�தத் ெதாடங்கிய ேநரம், �கந்ெதரியாத ஆட்களின்
வைசெமாழி காரணமாக க�த்�ைரப் ெபட்�ையேய, எ�த்�
விட்ேடன். இப்ேபா� என் தளத்தில் க�த்�ைர இ�க்கிற�. இன்� என்ைன
எ�த்தாளன் என்� ெகாண்டா�கிறார்கள்.” சிரிக்கிறார். 

“இன்� எல்லாேம கணினி�கம். நா�ம் அேதா� ேசர்ந்� ேபாராட
ேவண்�ம். நாம் எேத�ம் ஒன்� எ�தினால் அைதப்ப�த்�ப் பயன்ெபற
ேவண்�ெமன்ற ேநாக்கில் ெசயல்பட ேவண்�ம். நான் �ட, ‘அறிவில்
அம்மணமாக இ�க்க ேவண்�ம்.’ என்�
எ�தியி�க்கிேறன். ெதரியாதைதப் பற்றி எ�தி வாங்கிக்கட்�க்
ெகாள்ளக்�டா�. இன்� ெதாழிற்�ட்பத்தில் எ��ம் ெதரியவில்ைல
என்றால், எல்லா�ம் ��ளில் ேத�கிறார்கள். யா�ம் �லிைன எ�த்�ப்
ப�ப்பதில்ைல. �ைவயாரத்ேதா� எ�தினால், கண்�ப்பாக நம� எ�த்�
மக்கைளச் ெசன்� ேச�ம்.
 



தமிழ் கம்ப்�ட்டர் ேபான்ற ெதாழிற்�ட்ப இதழ்கள்
ப�ப்ப�ண்டா?

“ெதாடர்ந்� வாசிப்பதில்ைல. ேநரம் கிைடக்�ம்ெபா��
வாசிப்ப�ண்�. தமிழ் கம்ப்�ட்டர் நன்றாக
ெசய்கிறார்கள். இ�ப்பி�ம், ெதாழிற்�ட்ப உலகில் ேபாட்� ேபாட  இன்�ம்
தகவல்கைள அள்ளித்தர ேவண்�ம். இல்ைலெயனில் ெதாழிற்�ட்ப
இதழ்கைள இைணயம் வி�ங்கிவி�ம். இ� எதிர்மைறயான�
அல்ல. நாணயத்தின் ம�பக்கம். (Other side of the coin)” நாம்
ெகா�த்த தமிழ் கம்ப்�ட்டர் இதழிைன ெபற்�க்ெகாண்ேட ெதளி�பட
ேபசினார் வா.ம .

 



�ல் ஆசிரியர் அறி�க உைர
 

 

நான்... ெபங்க��. பணியா. பிரசன்னா எம்.எஸ்.சி. எம்.பில்.

திண்�க்கல் �ய மரியன்ைனப் பள்ளியில் ��த்�, தி�ச்சி �ய
வளனார் கல்�ரியில் கணினி அறிவியலில் ��கைலப் பட்டம் ப�த்�

��த்�ள்ேளன். ம�ைர காமராசர் பல்கைலக்கழகத்தில் எம்.பில்
ெதாடர்ந்�ள்ேளன். இன்� ெபங்க�ரில் ஓர் ெமன்ெபா�ள்

நி�வனத்தில்
ெமன்ெபா�ள் கட்�மானர் ஆக ேவைல பார்த்�க்ெகாண்��க்கிேறன்.

விர்ஜின் பிரசன்னாைவ 2008 இல் தி�மணம் ��த்தவன், இன்�
ேஹமில்டன், ேஹரிங்டன் ஆகிய இ� ஆண் மக�களின் தந்ைத. ேநரம்
கிைடக்�ம் ெபா�ெதல்லாம், ெபா�தாக்கமாக  கணினிக்கைதகள்,

கட்�ைரகள் எ��வ�, கணினித் ெதாடர் எ��வ� ஆகியவற்ைறச்
ெசய்�இன்��கிேறன். தமிழ் கம்ப்�ட்டர் இதழில் ெவளியான

ெசம்ெமாழியில் கற்ேபாம் ெஷல் ஸ்கிரிப்ட் என்ற ெதாடைரத் ெதா�த்�
இந்�லில் வழங்கி�ள்ேளன்.



 

பால் ெஜயசீலன் நிர்மல் ஆேராக்கிய பிரசன்னா என்ற இயற்ெபயர் ��ங்கி,
பா.நி.ஆ. பிரசன்னா என்� சான்றிதழ்க�க்காக மாற்றப்பட்ட�. அ�ேவ

ேம�ம் ��ங்கி பணியா. பிரசன்னா என்றாயிற்�.



�லாசிரியரின் பிற �ல்கள்:
 

தமிழ் கம்ப்�ட்டர் இதழில் ெவளிவந்� பிற� �லாகத் ெதா�க்கப்பட்ட
�ல்கள்

1. கணினிக்கைதகள்   ெதா�தி - 1 

2. ெசம்ெமாழியில் கற்ேபாம் ெஷல் ஸ்கிரிப்ட் 

https://freetamilebooks.com/ebooks/ten-computer-stories-part-1/
https://freetamilebooks.com/ebooks/sst/


 

நன்றி
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